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JN^ommissionen for det Arnamagnæanske Legat udgiver

herved første bind af en katalog over den på Universitets-

bibliotheket i København opbevarede Arnamagnæanske hånd-

skriftsamling, hvis vigtigste hoveddel udgores af de af Arne

Magnusson efterladte håndskrifter, hvortil senere er kommet

nogle privatsamlinger, der som selvstændige afdelinger ere

fojede til hovedsamlingen.

Over Arne Magnussons håndskrifter blev der straks efter

hans død af hans privatsekretær Jon Olafsson fra Grunnavfk

affattet en kort katalog. Senere påbegyndte i sin tid afdøde

arkivar Jon Sigur6sson udarbejdelsen af en udførlig, ræson-

nerende katalog, hvoraf haves fuldført fra hans hånd be-

skrivelsen over de første 239 numre af folianterne; dette

arbejde, der var anlagt efter en temmelig stor målestok, er

ikke blevet fortsat. Efter at der ifølge kommissionens an-

dragende i året 1883 var blevet oprettet en af den danske

statskasse lonnet bibliothekarpost ved den Arnamagnæanske

håndskriftsamling, i hvilken stilling ansattes dr. phil. Kr. Kå-

lund, er planen bleven lagt til udarbejdelsen og udgivelsen

af en noget mere kortfattet, beskrivende katalog over den

hele håndskriftsamling, affattet med en sådan omhu og nøj-

agtighed, som stemmer med nutidens videnskabelige fordringer

så vel som med de benyttendes tarv. Denne katalog, til hvis

udgivelse en understøttelse af statskassen er tilstået, og hvora f



i dette bind første halvdel, indeholdende beskrivelsen over

folianterne og en del af kvarterne, forelægges offenligheden,

er i sin helhed udført af bibliothekar, dr. Kål und, dog med

bistand af legatets stipendiarer , idet disse have deltaget i

håndskrifternes foreløbige beskrivelse. Det er en selvfølge,

at dr. Kålund også har benyttet det allerede foreliggende

materiale, navnlig Jon Sigur5ssons ovennævnte arbejde, dog

således, at hvert enkelt håndskrift påny er gennemgået.

I katalogen er håndskrifternes oprindelige nummer bibe-

holdt, hvorhos der i marginen er anført løbenummer. Det

har været bestræbelsen at give dels en forestilling om hvert

enkelt håndskrifts ydre ejendommeligheder — i hvilken hen-

seende er angivet det anvendte materiale (pergament eller

papir), storreisen i centimetermål, bladtal, omtrentlig alder og

udstyrelse — , dels en udtommende indholdsangivelse, der kun

for brevbøger, rækker af retterbøder og lign. ikke går i det

enkelte; derimod gives som regel ingen meddelelser om hånd-

skriftets værd eller tekstens beskaffenhed. Ved hvert hånd-

skrift meddeles de oplysninger om dets ældre historie og

tidligere ejere, som kunne hentes fra selve håndskriftet eller

Arne Magnussons indlagte notitssedler og hans egenhændige

fortegnelse over de ham tilhørende pergamentshåndskrifter,

der er indlemmet i samlingen som nr 435 a, 4^«; ligeledes

er der tilfojet en fortegnelse over de skrifter, hvori det på-

gældende håndskrift tidligere har været omtalt eller benyttet.

Titlerne ere så vidt muligt affattede i det pågældende

stykkes sprog; dog følges i de norske lovhåndskrifter, der

ere beskrevne i Norges gamle love IV, den der anvendte

benævnelse. Indholdets væsenlige dele ere fremhævede ved

fede typer, titler og det fra håndskrifternes tekst optagne

ved antikva, oplysende meddelelser ved kursiv; almindelige

anførselstegn (,,
—

") antyde nøjagtigst mulig gengivelse, halve



anførselstegn ('
—

') udtryk, der have noget nær tilsvarende i

vedkommende håndskrift.

Katalogens andet bind, hvormed dette værk forvæntes af-

sluttet, vil blive ledsaget af de nødvendige registre. Som et

foreløbigt hjælpemiddel ved benyttelsen henvises til den oven-

nævnte af Jon Olafsson affattede katalog, der findes anført i

nærværende bind som nr 477, fol., og hvis delvis systematiske

inddeling af håndskrifterne er optaget i beskrivelsen af dette

nummer.

Køhenhavn, d. 18. oktober 1889.

K. Gislason. ' V. Finsen. J. L Ussing. S. Birket Smith.

Ludv. F. A. Wimmer.





Kvarter.





644. AM. 1, 4to. Pap. 23 x 17,5 cm. 47 bl. — foruden en del forangående

og efterfølgende ubeskrevne. Slutn. af 17. årh.

Indhold:

1) Bl. 1—26^. 'Leges Cnuti Regis Anglorum, Danorum &
Nororum' o: Knud den stores engelske love (Latin).

2) Bl. 26^—44^. „Leges Edwardi'' osv. o: Edvard confessors

love med forudsMlckede „Emendationes Legis quas Wil-

li elmus fecit in Anglia" (Latin).

3) Bl. 44''—47 '^ (uden særlig overskrift). En kort krønike om

de Normanniske hertuger (Latin).

Afskrift af membran-håndskriftet nr 3860 i Bibliotheca Col-

bertina, sammenholdt med originalen af Fr. Bostgaard.

Benyttelse og beskr.: Kofod Anchers Samlede Skrifter III; K. Bosenvinge,

Leges Canuti magni (Universitetsprogram) 1826.

645. AM. 2, 4to. Perg. og pap. 27^8 X 23,4 cm. 73 bl. — af hvilke de 52

første bl. udgore det oprindelige pergaments -hskr., medens de

følgende papirsblade vise sig som et senere, dog omtrent sam-

tidigt, tillæg —; bl. 56, 57^, 60", 64"; 66—68, 72'- td)eskrevne.

16. årh. Hovedhåndskriftet indtil bl. 50^ udstyret med røde

kapiteltal, initialer og andre forsiringer; derefter- forskellige hænder.

Indhold:

1) Bl. 1—50'. Zweites Ditmarsclier Landrecht (plattysk) —
med forudgående register og følgende titel (bl. 1'): „Diith Is

eyne vthfchriffi Ifffce Copia vth
|
Des Landes Boke recht

Ludende vnde volgliew|de van artikel tho artikelen Ghe-

fchreuenn | Dorch my Nicolaum Bremer Des Lan|des Sub-

ftituteu Na Chrifti vnfes herenn
|
ghebort Dufent Vyiflnindei-t

22*
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In dem Ne|ghen vnde drittigheftenn Jare unde vollen
|
taghen

des Mydwekens nha Scti Mathiae |
apoftoli".

2) Bl. 60'—65. Ditmarscher Landesverordnungen 1537—54

(plattysk).

3) BI. 57^—65. Meldorfer Kirchspielsbeliebungen 1541—55

(plattysk). — Bl. 64': Vidnesbyrd angående et tabt signet

1665 (plattysk).

4) Bl. 69—71^ En dansk, samtidig optegneise om

erobringen af Ditmar8i(en 1559 af Klavs Rytter — „och

ther wdj Mel|dorp feck Johann frifs tiil heffelagger thene bog

och andtuorde
|
hånd meg Claws Rytter ther thene bog, fom

ieg thend tid war | fin tienere, att fkulle forre fame bog

hiem" (69').

5) Bl. 72'—78. Wer im Kirchspiele Meldorf Schluter

gewesen, 1641—61 (om disses embedsvirksomhed m. ni.,

plattysk) — ender muligvis defekt.

Herkomst og hist.: Nederst hl. V' findes med en hånd fra 17. årh. en latinsk

notits, der meddeler de samme oplysninger om håndskriftets erhvervelse af

kansleren Joh. Friis og dets overlevering til Klavs Bytter som ovenanførte citat.

Benyttelse og beskr.: 1—3) A.L. C. Michelsen, Sammlung altditmarscher Bechts-

qtiellen, Altonal842; 4) Monumenta Historiæ Danica II, Kbh.1887, s. 563—70.

Sml. Staatsbiirgerliches Magazin VI, Schleswig 1826.

646. AM. 3, 4to. Perg. 20,3 X 14 7 cm. 64 hl. C. 1500. Røde overskrifte);

røde og blå initialer. Enkelte yngre marginalia.

Indhold:

1) Bl. 1—47. Jyslce iov — uden fortale, ender med trold-

domskapitlet.

2) Bl. 48—60. Dansite i<ongebreve og håndfæstninger —
fra Valdemar II.s forordning om jærnbyrds afskaifelse til

Kristiem I.s privilegier for Sæland 1464.

3) Bl. 61—63'. „Gatths læth" o: den gamle gårdsret.

4) Bl. 63'—64' (kursiv fra 10. årh.). Forklaring på den

i lovens bøde - bestemmelser forekommende værdi-

beregning.

Benyttelse og beskr.: K. Bosenvinge, GI. danske Love V, s. XIII—XIV; Corpus

jur. Sveo-Got. IX, s. LVIII; Geheimearchivets Aarsberetninger II, 1, 16, V, 20,

26, 64.



341

(347. AM. 4, 4to. Ferg. 21,7 X 15
-^ cm. 72. hl. G. 1400. Bøde overskrifter,

flerfarvede røde og blå iniiialer. Kolumnetitler. Hist og her

marginalhenvisninger.

Jyske Lov.

Trolddomskapitlet er tilfojet med lysere blæk, men, som det

synes, omtrent samtidig.

Benyttelse og beskr.: Kofod Ancher, Samlede Skrifter 7, 337, 328 og sammes
Den Jydske Lovbog, Kbh. 1783; K. Bosenvinge, GL danske Love III,

s. XU.

648. AM. 5, 4to. Pap. 19,2 X 13,? cm. 244 bl 16. årh. Initialer og

overskrifter ere fremhævede ved rødt bl. 2—217^. Kolumnetitler

og marginalhenvisninger. Bl. 1 (forsatsblad) og bl. 138 ere opr.

ubeskrevne, ligeledes storste delen af bl. 102; foruden det her

anbragte findes flere steder i hskr. navne og lign.

1) Bl. 2—86. Jyske lov med trolddomskapitlet.

2) Bl. 87—102 ^ Tord degns artikler — i den yngre danske

recension, 74 kapitler. Overskrift „Tordh deggens forkla[ring

stadfest aff kon|niiig voldemar ocli
|
danmarckis rigis

|
rodt".

3) Bl. 103—108'. Gårdsretten, 18 kapitler („Koning erickis

hand|festning som kaljKs gordzrett").

4) Bl. 108^—114. Udsigt over 'lovens' indhold (40 marks

sager o. s. fr.).

5) Bl. 115—37. Kong Kristoffers almindelige stadsret, 83

artikler (kapitler). Overskrift „Stads retthen^.

6) Bl. 139—217^ Kong Kristian lll.s håndfæstning, samt re-

cesserne af 1537, 1539, 1540 og en forordning om marke-

rebning, sammenstillede i 5 bøger.

7) Bl. 217^—44 (senere tilfojet, særlig hånd). Kong Kristian

lll.s Københavnske reces 1547.

Herkomst og hist.: Afbl.'l og bl. 188, der optages af ejemamne, vers og gude-

lige sentenser, ses det, at håndskriftet oprindelig (1557) har tilhørt Jacob Juell

til Bydegård (født i Haderslev), senere Hans Pedersson Sten (1611), Basmus

Pedersson (1612), Bartholomæus Hagensen og endelig — som gave fra B. H. —
Laurids Jensen (1619).

Benyttelse og beskr.: 2) K. Bosenvinge, GL danske Love III, s. XXII.
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• il'.i. AM.Ii. 4l(>. I'nji. JO, ,., // r)ii. :;i;<j hl. n;. urh. Fors/,, handcr;

h(>i:<(lsai/cli;j iloji sLf ret af samme hånd og med samme udslijrnKi

som for<'(/. ur. Til hjælp ved hskrs henytielse findes, hcw et

tmt iifsnif bcijijnder, om bladkanten en lille metalJclemme anbragt,

in. l^s. 7,95 "—55'", 309'', 347"—48, 354'' ubeskrevne.

Indhold:

1) Bl. 1—118. Jyske lov — trolddomskap. incl.

2) Bl. 119—40. Tord degns artikler — i den yngre, danske

recension, 74 kapitler. Overskrift „Tordt deygghens
|
forklaring

stadfest
|
aif koning volde|mar och dan|marckis

|
rigis

|
rodt".

3) Bl. 141—47'. Udsigt over 'lovens' indhold (40 marks

sager o. s. fr.).

4) Bl. 148—75 ^ Kong Kristoffers almindelige stadsret —
opr. 74 kapitler, men efter kap. 71 er indsat et med håndskrs

'Jdi II hånd beskrevet, af to blade bestående læg, der bærer fem

nye kcqnflcr (72—76), og i overensstemmelse hermed ere de følg-

ende kapiteltal forandrede til 77—79. Overskrift „Stadsretthen

her y |
danmarck y kiøb|stederne brugis som her epther

fyllilger".

6) Bl. 176^—80. Kong Erik glippings Nyborgske forordninger

af 1284, for Sæl and. Overskrift ^Thene, logh gaff koningh
|

Eezick Chriftoife2s føn" osv.

6)B1. 181—87. Gårdsretten - i7 A«^>/^/tr 1- „Beslutelsen".

Overskrift „Koning erickis hand|festning som kalljles gords-

rett".

7) Bl. 189—93'. Mindre retsbestemmelser („om thend ther

fredløs er snoren", „om vindisby2dtt", „Om edh", „ArfF beder

arff", „Om foruvnden mand", „Om hoor", „om fellig dage",

„om iordt vyrdis", „Om feldt mand [oc gialdt fag' /
• stnrre

tilfojet], „om mand dreber fredløttz mand").

8) Bl. 195^-96 (J2den hånd). „Rigenf delles faldzmoll".

9) Bl. 197—214''. Rigens dele („kn instkvcs
|
at korkyi.gk

|

BIGENS DEl|lE HEE | VTY 1)An|mABCK
|
TYL INFØKSF.L

|

liO.MMM, nCll
|

TYLL LOES").

10) Bl. 214'—215'. Optegnelser om mønt og vægt

(forsk, hænder).
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11) Bl. 215^ (2dm hånd). „Adt beie følling paa
|
Sande-

mend".

12) Bl. 216-347. Kong Kristian lll.s i forrige nr anførte

håndfæstning, recesser m. v., ligesom dér samlede 15 bøger,

hvortil slutter siy (med en forsh. hånd) som 6te bog Kristian

lll.s Københavnske reces af 1547.

13) Bl. 349—54'. Kong Kristian lll.s forordning. Koldinghus

1548.

14) Bl. 355—69'. Kong Kristian lll.s reces, Dronningborg 1551.

Stykke 13 og lå ere skrevne med en særlig, noget yngre

halv-kursiv.

Benyttelse og beskr.: K. Bosenvinge, GI. danske Love 7, s. XXV.

650. AM. 7, 4to. Pap. 18,? X M^i cm. 198 bl. 16. årh. Hånden beslægtet

med de to foreg, numres. Af bl. 1 {smudsbladet) er nu kun et

mindre firkantet, til et nyt forsatsblad fastklæbet stykke bevaret.

Kolumnetitler, delvis med yngre liånd.

Indhold:

1) Bl. 1'. Mønt-beregning.

2) Bl. 2—125'. Jyske lov — ind. trolddomskap., hvorefter

følger et mindre tillæg om ulovligt vidnesbyrd.

3) Bl. 125^—30. Kong Erik glippings Nyborgske forordninger

1284, for Norrejylland. — Overskrift „'VhennQ epther'^'^ logli

och
!
handfeftningh gatfP

j
konwiwg Eiick cli2iftoffe2s

| Sønn".

4) Bl. 130'—32'. Kong Erik glippings Helsingborgske for-

ordninger 1283. Overskrift „Aar eifther gudz
|
byrdtt" osv.

5) Bl. 132'—34'. Kong Kristiern l.s forordning for Norre-

jylland 1466 („Thette er konig kziftiens handfeftningh").

6) Bl. 134'—40'. Gårdsretten. Overskrift på foregående

side „Her begyndes i'lotz | oc gaardzKetth".

7) Bl. 140'— 41'. Dom mellem Iver Foss og Stig Pors.

8) Bl. 141'—43. Kong Erik glippings Nyborgske forordning

1284, for Skåne. Overskrift „Handfeftningh".

9) Bl. 144—49. Udsigt over Movens' indhold (40 marks

sager o. s. fr.).
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10) Bl. 150-62. „Tord Deyghens arjtyckler och forcla|ring

offWej
I
Logen'' — ynyrc damJc recension (uden kapitelUd).

11) Bl. 163—73'. 'byrcke rett giffnen af koningen y
danmarck tyll helfingborg' o: den ældste Lundske eller

Helsingborgske stadsret.

12) Bl. 173^—76. Den Dalbyske forordning („Thenne epth""

rett var giortt y Dalby y Skone" osv.).

13) Bl. 176'^—98. Kong Kristian lil.s Dronningborgske reces

1551 og Københavnske 1547 — med fælles overskrift.

Bl. 64i' findes i marginen med Mnd fra 17. årh. en islandsk påskrift

af obsccent indhold.

Benyttelse og beskr.: Kofod Anchers Lovhist. I (Dalbyske forordn.) ; Nye danske
Magazin III, 1, s. 179; K. Bosenvinge, GI danske Love III, s. XXIV, V,

s. XVII; Corpus jur. Sveo-Got. IX, s. LXX.

661. AM. 8, 4to. Perg. 20,n X 14 3 cm. 45 hl. C. 1500. Røde overskrifter,

initialer og hist og her kolumnetitler. Bl. 24 ff. vistnok skr. med

en særlig hånd.

Jyske lov — uden trolddomskap.

Beg. defekt i I. bogs 2. kap. „hælghe andz".

Efter II. bogs kap. LXVIIIJ (sål.) er nedre halvdel af bl.

23" ubeskreven; derefter fortsættes (bl. 24) med kap. LXIX.
Herkmnst og hist.: Håndskriftet, der hærer flere påtegninger fra 17. årh., har

næsten hele bl. 45*' optaget af sådanne antegnelser, deriblandt et vers om
dommeres pligter underskrevet „Sofren Chreltenlfsen aar |

1624".

662. AM. 9, 4to. Paj). iy,s X 13,9 cm. 233 hl. (231 + 1 bis + 102 bis) Skr.

år 1470. Røde initialer og forsiringer. Ældre og yngre margi-

nalia tildels beskadigede ved beskæring. Kolumnetitler (ofte kun

et enkelt tal eller bogstav) og oversJcrifter, men vistnok næppe af

skriveren selv. Brunt, presset læderbind. Defekt ved bcgyndelseti.

Bl. 215" ubeskr. Bl. 228"—29 beskr. med noget yngre hænder;

bl. 230—31 skrevne i 16. årh. Bl. 1 fmsatsblad , bl. 102 en

indsat seddel.

IndJwld:

1) Bl. 1*'''—2'. Kong Erik glippings Nyborgske forordning

for Norrejylland, 1284 (fragm.). Kolumnetitel „Statuta erici
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regu" ; hcg. „thi/igh fcal maw lyufæ ath with hanuw". Ender

nederst hl. 2^ afbrudt med ordene „fom the woræ i koniwgh".

2) Bl. 2^—66^. Jyske lov — uden trolddomskap.

3) Bl. 66^— 114. Valdemars sælandske lov. („Her begynwes

capitell aff fiælandifk logh bogh
|
iom komngh Woldemar

gaflP").

4) Bl. 114"^—17^. Sælandske kirkeret. Kohmnetitel „Kircke

fkra". Ved lovstykkets slutning står „hæzæ ændes fiælandzfazæ

logh book".

5) Bl. 117^-209\ Eriks sælandske lov. („Her begywnes

erics logh").

6) Bl. 209\ Grænseskel mellem Danmark og Sverige.

(„Thettæ a2 fkeU meilem Dawmarch och fwærighæ").

7) Bl. 210—12. Gårdsretten („Thettæ a.i goztz ræth").

8) Bl. 212"^— 15^ Kong Erik glippings Nyborgske forordninger,

1284.

9) Bl. 216—28'. Danske håndfæstninger og kongebreve fra

14. årh.

10) Bl. 228^—29 ^ „De coionac/G/7e reg/s" (Latin).

11) Bl. 229'. Værdiberegnings-notitser.

12) Bl. 229\ Annaloptegnelser om slaget ved Falkøping

samt ang. begivenheder i 15. årh.

13) Bl. 280. Annalistisk-personalhistoriske optegnelser fra

15. og beg. af 16. årh. — som det synes senere nedskrevne.

14) Bl. 231 ^ Værdiberegning.

Herkomst og hist.: Bl. 238 >' er efter hovedhdndskriftets slutning med flygtigere

haml noteret „Aat effter gutz byidh Mcd°lxx tha lodh herloff niellAon {'om

[kallez rkave — tilfojet over linjen] j efkelftrup ^crive thenne bogh''. For-

siden af bindet bærer med frakturtyper navnet HARLVFF
|
SKAFFVE",

samt — længere nede — årstallet 1570. På bl. 1 <' findes årstallet 1590 og et bo-

mærke, saiut navnet „Klaus Podbufk". Ifg. en foran indklæbet AM^^ seddel

er hskr. erhvervet på den Bostgaardske avktion (nr 383).

Benyttelse og beskr.: Kofod Ancher, Samlede Skrifter, I, 586; K. Boscnvinge,

GI. danske Love II, s. XLV, V. S.2UII; Historisk Tidskr. V, 3, s. åOl, Kbh.

1881—82.

663. AM. 10, 4to. Pap. 20,e X 15,6 cm. 254 hl. C. 1700. Kun de lige

siders indre kolonne er heskreven. Synes efter håndskriften af-

skrevet af en Islænder.

Jyske lov — uden trolddomskap.
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Hvuifttelse og brnkr.: Ko/bd Ancher, SvU. Skrifter I, .V^, :i2H oy mmmc.s
Den Jydskc Luvbug, Kbh. 1783; K. Boscnvinge, GL danske Love IIJ, s. XIV.

664. AM. 11, 4to. Perg. 18,3 X 14,7 cm. 140 hl. C. 1500. Røde over-

skrifter, initialer og — i marginen — Jcapiteltal. Bl. 149 er et

papirsblad, der sammen med de to nærmest foregående pergaments-

blade er senere tilfojet.

Indhold:

1) Bl. 1—71, Jyske lov — tned trolddomskap.

2) Bl. 72—123. Valdemars sælandske lov. Overskrift „Thettæ

ær then rætæ fialantzfaræ logh
|
oc then gamle wdarwe maal".

Derover er igen titlen med en yngre hånd skreven.

3) Bl. 124—26. Gårdsretten(„He2begynnesga2dhsRætten").

4) Bl. 127—29\ Sælandske kirkelov.

o) Bl. 129'- 31\ Kong Erik glippings Vordingborgske for-

ordning af 1282.

6) Bl. 131^—35\ Kong Erik glippings Nyborgske forordning

for Sæiand, 1284.

7) Bl. 135^—38. „So fkal ma/? deelæ Joidhe gotz foi

tighens
|
kanfelet".

8) Bl. 138^ Landsdommer i Norrejylland Peder Lykkes

dom 1433 om uære.

9) Bl. 138^ En latinsk lovbestemmelse „Si quis iiatjtÅ'" osv.

10) Bl. 138^^-39^ Notits om jord-beregning.

11) Bl. 139^-48^ Kong Kristiern ll.s håndfæstning.

12) Bl. 148^—49^ Jord- og værdi-beregninger.

IlerkomM og hint.: Bl.l'er i øvre margen skreoet „L. \V. A. 1598 Gorrholltt".

Bl. 133'' forekommer et par personnavne fra 17. årh.

Benyttelse og beskr.: Kofod Ancher, Sml. Skrifter I, 169, 170; 2) Nordiske Old-

skrifter XIII, 8. 13.

666. A3I. 12, 4to. Pap. 10,6 X 14,0 em. 145 hl. 10. årh. Bladene tildels

noget beskadigede af fugtighed. Bl. 1 *" nedentU oversværtet. Til

indersiden af bindet foran er i hskr. fastklæbet et stykke be-
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skrevet pery. af et latlnalc Jcirkeligt hskr. fra 1:2. årh. Bl. 9"— JO

ubeskrevne.

Jyske lov — i plattysk oversættelse.

Indledes med en versificeret fortale. Bl. 145*' (fastklæbet

til bindets inderside) bærer et plattysk ejer-vers. Udeti trold-

domskap.

Benyttelse og beskr.: K. Rosenmnge, GI. danske Love III, s. XVIII.

656. AM. 13, 4to. Pap. 20^^ X 16,2 cm. 159 bl. 17. årh. Kun de lige

sider ere beskrevne.

Jyske lov — i latinsk oversættelse.

Herkotnst og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler „Joan. Bircherodius"

(på Latin), at oversættelsen skyldes 'Jacobus Biornonius de Stenhalt'.

657. AM. 14, 4to. Pap. 22 x 17,2 cm. 188 bl (titelhl. incl.)
, for storste

delen folierede med samtidige romertal. 16. århs slutning. Bøde

overskrifter og initialer.

Jyske lov — i plattysk oversættelse.

Gengiver Erik Krabbes hojttjske oversættelse af 1557 ; synes

ifg. titelbladet istandbragt 1579.

Titel: „Em Nye Vthgefettet vnd Tranfsferier|tes Low-

bock, wo Jn Nordt Judtlandt
|
Fiine, Vnd Dem Furftendhome

Snyder
|
Judtlandt, Welkes ock Slefwyck genomet

i
gebruck-

lyck. Jn velen ørden, Dar de olde
|
gedruckede Saxiffche

tranfslation vnd
|
Exemplaria, grote Mendas vnd Feyle

(

hebben, Emenderet vnd Reftituert dorch
|
Erich Krabben

tlio Buftorp, Godt tko Loff, der Lofflyken Krone tho

Dennemar|ken thou Ehren, Vnd Dem gemenen Nutz
|
thom

beften.
|
Anno Chrifti 1579. Den 3 Nouemb."

Herkomst og hist.: Ved håndskriftets slutning tilfojes „Anno 1597, fDen 24

Decembris. |
Paweli Wildtfang |

Rendefburgenris."
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668. AM. 15, 4fo. Pup. 22 x i^.o t^n. 31 hl. C. 1600.

„RIBER RÆT".

Rihc studarct i </cn nyere redaktion (124 kapitler). Bl. Hl

udf/orcs af nogle tillæg til stadsretten.

Benyttelse og beskr.: K. Hosenvinge, GI. danske Love V, s. XXXIII.

359. AM. 16, 4to. Pap. 20^e x 1^,5 cm. 25 bl. 17. årh. Bl. 1 titelblad.

„RIBER STADSRET".

Bibe stadsret i nyere redaktion (123 kap.).

Benyttelse og beskr.: K. Roscnvinge, GI. danske Love V, s. XXXIII.

eæ. AM. 17, 4to. Pap. 10,5 X 15 cm. 125 bl. Bey. af 17. årh. Skriften

tildels stærkt afbleget. Bl. 36''—39, 57% 5'r—60, 79, 103\

125" ttbeskrevne.

Indhold:

1) Bl. 1—36. „Riber Stads Rætt". Nyere redaktion (121 kap.).

2) Bl. 40—69. Kong Kristoffer af Bayerns almindelige

stadsret.

3) Bl. 61—65. Gårdsretten (15 kapitler). Overskrift „Her

beginndis Go2dzs
|
Retten om Mandd2ob''.

4) Bl. 66—78. Rigens dele („En vnnderwifning att folge
|

Riigens deler").

5) Bl. 80—103. Kong Kristian lll.s Københavnske reces 1537.

6) Bl. 104-26. En række kgl. forordninger, Frederik

II incl., samt andre offenlige brevskaber tildels Ribe
by vedkommende.

HerkoniHt og hist. : På bindets forside er indpresset „F. N. T."

På indersiden har Arne Magnusson antegnet „Ex auctione Mathe-

fianå 1716".

Benyttelse og beskr,: K. Rosenvinge, Gi danske Love F, s. XXXIII.

661. AM. 18,4to. Pap. 18,s X 12,4 cm. 298 bl 16—17. årh. Bl. V—4,

97, 126", 141, 162"—271, 275^—97 ubeskrevne; bl. 298 bærer

hun enkelte penneprøver. Brunt, presset læderbind med metal-

beslag. Håndskriftets hoveddel (bl. 1—129), skreven c. 1570, har
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kolumnetifJer, der dog næsten helt ere hortskårne; resten skreven

i heg. af 17. årh. Bindets forreste inderside bærer en tysk ind-

holdsfortegnelse.

Indhold

:

1) Bl. l^ Titelblad: „Dat Liibefclie
|
Recht

]
Darby

ock
I

Dat malafitz
|
recht".

2) Bl. 5- 67. Dat Liibesche Recht — plattysk

3) Bl. 68—96. 'Dat Nedderfte rechtbock dej Keyferlichen

ftadt Liibeck' — plattysk.

4) Bl. 98—111. „Das Keiserlige Malafitz recht,
I
fo vnter

den kreigzleute/7 gebrauchlich."

5) Bl. 111 — 26^ 'Schwidt gerlcht ordnung des Rechte/7

so die Landefs knechte fliren mit den Langen Speiffen' —
7ned flere tillæg.

6) Bl. 127—29. Register til den plattyske tekst af

Jyske lovs Iste bog, samt dennes kap. I— 3 i plattysk over-

sættelse (kap. 3 ufiddendt).

7) Bl. 130—40. Juridiske lovstykker og optegnelser - ptn

Latin.

8) Bl. 142-62. Kgl. danske og hertugelig-gottorpske for-

ordninger fra c. 1600, vedrørende hertugdommerue
Slesvig og Holsten og for storste delen udstedte

på Gottorp slot — hojtysk.

9) Bl. 272—75. Tre danske forordninger ang. tiendens

erlæggelse, af kongerne Kristian III (1558), Frederik

II (1573) og Kristian IV (1593) — de to første ret-

tede til sognemændene i Møgeltønder.
Herkomst og hist.: Bl. 96^, ved lovbogens slutning, har afskriveren tilfdjet

„Scriptum et Completum est Hoc Jus, | vel hæc inleiioris Judicij Lubicen-

fium
I
conPcripta Statuta, pe2 me Ainol|dum Engels Mollenfis, anno dominj

\

1566 adj. 9. decembris. | AE." Det samme mærke AE samt årstallene 71 og

1571 findes bl. 67 og bl. 126 ved de pågældende stykkers slutning. — Bl. 1^ er

nederst på bladet skrevet „Johannis Mauiitij
|
sum ab A" 98 | 28 Nouemb.

vor I2V2 C"

Ifg. en foran indklæbet AM-^'^ seddel er håndskriftet erhvervet „Ex

auctione Roltgardianå Num. 447."

662. AM. 19, 4to. Pap. 20 x U3 cm. 136 hl. efterfulgte af adskillige ube-

skrevne. Skr. år 1566 af samme skriver som foreg, nrs ældre
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del. Brunt, presset læderhind med spænder. Initialer, over-

skrifter og kolumnetitler med brunt blæk.

Indhold:

1) Bl. 1. Trykt titelblad (indsat som titel for de

efterfg. stykker) : 'Dero Keyferlichen vnd des Heiligen
|
Reichs

Freyer Stadt | Ltibeck |
Statuta vnd Stadt Recht,

| Sampt

angehengter Schiffs: vnd
|
Hochzeiten Ordnung . . . Gedruckt

zu Ltibeck . . . Anno MDCVIII'.

2) Bl. 2—68. „LiJbefck rechtt" (sål kolumne-titlen).

3) Bl. 74-107. „Datt Nedderfte rechtebock
|
der Keifer-

liken Stadt Liibeck".

4) Bl. 109-36. „Das Keyferlige Mala|fyttz rechtt" —
landsknægtenes Schuldtgericht-ordnimg ind.

Herkotnut og hist.: Bl. 1H6 er af skriveren ved lovstykkets slutning antegnet

„Scriptum et completum est hoc ius, vel hæc in|ferioris Juditij Lubicenfiura

confcripta Statuta per me Arnoldixm Engels mollenfiem, Anno virginei partws

1566 in octaua annuntiationis Marie, qvæ erat 25Martij. | AE." Nedenunder

er en senere ejernotits udslettet. Ved enden af de to foregående lovstykker

findes ligeledes bogstaverne AE og årstallet 1566.

663. AM. 20, 4to. Pap. 21,2 X 16,g cm. 2.'i2 hl. 17. årh. Adskillige

marginalia.

„BREUIARIVM IVRIS" — med tilhørende register.

Udsigt over romerretten og dennes forhold til dansk ret.

664. AM. 21, 4to. Pap. 20,^ X 14 cm. 197 hl. (i'"'-"*" incl.). Sidste

del af 15. årh. Møde overskrifter og initialer (dog stundum

åben plads for disse) samt ved hskrs begyndelse tillige Jcapiteltal

09 c^f 09 ii^ kolumnetitel. Særlig hl. 3""
ff. findes en del ved

beskæring beskadigede marginalhenvisninger. Håndskriftets to

første og sidste blade, der ere af perg. og tjænstgdre som smuds-

blade, ere dels ubeskrevne (P*", 194), dels bære de kun spredte

påtegninger, hvortil tilsvarende findes på bindets ligeledes med

perg. betrukne indersider. Endv. er hl. 144^, 146^—55, 16.^)^

uheskr. Efter bl. 193 synes en dd blade hortskåme. Rødbrunt

læderlnnd med spæ^idcr.
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IndJiold:

1) Bl. l*«-^—2\ Jyske lovs fortale.

2) BL2^—46^ Valdemars sælandske lov („Thættæ ær thæn

rættæ fiælændzfarælogh").

3) Bl. 46 •—140^. Eriks sælandske lov („he2 byriæs capi-

tula aff en anwæw logh book").

4) Bl. 140^—44. Sælandske kirkelov.

6) Bl. 156-64. Roskilde stadsret

6) Bl. 165—76. Kgl. forordninger fra 14. og 15. årh. —
Latin.

7) Bl. 177—83. „Modus co/7fidendi" >: om skriftemål, samt

om de forskellige arter synder — gammel-dansJc

8) Bl. 184—92 ^ „De paffione Dominj" o: de 16 steder for

Kristi lidelse — gl.-dansh.

9) Bl. 192"^—93. Gårdsretten.

Bl. 105''' er skrevet en dansk recept, som det synes ang.

tilberedelsen af en drik. På bindets forreste inderside findes

nogle datoer optegnede.

Herkomst og hist.: Håndskriftet har 1632 tilhørt 'Christopher Nielssen', som
har givet det en påtegning så vel på bindets inderside som bl. 145. Tidligere

(16. årh.) har det været ejet af Lisbet Nils datter og Margrete Billes datter,

som bægge have skrevet deres navne bl. 1; her findes også to adelige våbner,

slægten Billes og Limbecks. På bindets sidste inderside findes slægten Am-
felds våben, samt påskriften „mechel nielfens [bo]gh af helfmge Jep olffew"

(16. årh.).

Benyttelse og beskr.: Danske Magazin V, s. 333 ff.; Kofod Ancher, Sml.

Skrifter I, 170, 586; K. Rosenvinge, GI. danske Love II, s. XLVIII, V, s.

XXVIII; Geheimearchivets Aarsberetn. II, s. 16, 24.

665. AM. 22,4to. Perg.ogpap. 21,i X 14 cm. 345 bl. (folieret 1—246 -i- 135).

15. århs sidste halvdel. Bøde initialer (enkelte, bl. 1, .58, særlig

ornamenterede) og overskrifter. Som kolumnetitler jævnlig tal

og enkelte bogstavtegn. Bl. 221*' ubeskrevet. Brunt læderbind.

De på bladene oprindelig anbragte små opslagsklemmer borttagne.

Bl. 90'' forekommer et bomærke, bl. 92*' en gudelig anråbelse.

Indhold

:

1) Bl. l—2\ Jyske lovs fortale.

2) Bl. 2^—48'. Valdemars sælandske lov. Betegnes ved

lovens slutning som „fiælands fa2æ logh".
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•

3) Bl. 48'—49\ Kong Erik glippings Vordingborgske forord-

ning 1282. (Jvernkrift.

4) Bl. 49"^—53^ Kong Erik glippings Nyborgske forordning

1284. Overskrift.

6) Bl. 63'—68". Sæiandske kirkelov. Betef/ncs i overskriften

som 'kiikæ fkra'.

6) Bl. 68*— 77". Kgl. håndfæstninger og forordninger fra

14. årh. Dansk.

7) Bl. 77^-209". Eriks sæiandske lov („Hæ2 begyndæs

koningh Ejicks log").

8) Bl. 209"— 13\ Kong Erik glippings Nyborgske forordning

for Norrejylland 1284 ('kowmg e2ick komwg c2il"toffe2s føns

logh').

9) Bl. 213'— 18'. Om tyveri — dansk. Overskrift „Hir

begint de deffue recth I Dat feg ik openbaze vnw nict in

biet".

10) Bl. 218'—20. Gårdsretten — ufuldendt. For den

manglende slutning — fra om undsigelse — er den følgende

.side ladet ubeskreven. Vidtløftig overskrift (given af kong Erik

for Danmark, Sverig og Norge).

11) Bl. 221"—42. Kong Hans almindelige stadsret („Thc^e

ær menegæ Danmazks Køpftede ret"). Defekt, ender „fom

haw fwo kaUer xl mazk" i stykket 'KaUer oc nogher ma«
eller qvinne .

.

. tifiP osv.

12) Bl. 243—46 (senere indsatte, skr. 10. årh.). Register til

stadsretten.

Benytteltte og beski\: Kofod Ancher, Sml. Skrifter I, 170, 586; Nordiske Old-

skrifter XIV (Eriks sæl. lov), s. 8; Geheimearchivets Aarsberetn. II, 1, 16,

26-27, V, 20.

666. AM. 23, 4to. Pap. 20,7 X i5 cm. 141 hl. (1—140 + JSr^'^") med foran-

gående og efterfg. ubeskr. C. 1500. Bl. 1—53 med røde over-

skrifter og kapiteltal, røde og gronne initialer og kolumnctitler.

Bl. 65—68, 86''— 87, 95% 97, 121 uheshrevne. Bl. 29 udgores

af en foran 29^ indhæftet seddel.

1) Bl. 1—2". Jyske lovs fortale. / marginen uo;/!, noiilser

om de love, kong Valdemar \<iatte\

17. 3. SS.



353

2) Bl. 2"—48^ Valdemars sælandske lov.

3) Bl. 48^—53. Sælandske kirkelov („Incipit jus ponti-

ficale").

4) Bl. 54—56. Constitutio Olavi, 1376 — Latin.

5) Bl. 57—61. Constitutio Valdemari IV, 1360 — Latin.

6) Bl. 61"^—62^ Constitutio Valdemari IV, 1356 - Latin.

7) Bl. 62^^-64. Constitutio Christophori il, 1320 - Latin.

8) Bl. 69-71. Constitutio Olavi, 1376 — Latin (sml.nré).

9) Bl. 72-73^ Constitutio Olavi, 1377 — Latin.

10) Bl. 73^—75^ Erik glippings Nyborgske forordning for

Sæland 1284 („Conftitucio Ejici 2egis dacie filii c2iftofe2i" osv.).

11) Bl. 75'^—86. Articuli Thordonis legiferi. Vidtløftig

overskrift.

12) Bl. 88—93. Den fornyede unionsakt af 1436.

13) Bl. 94. Privilegium regis Christophori', 1443.

14) Bl. 95—96. Spredte retslige optegnelser på Dansk og

Latin. Værdiberegning af jord.

15) Bl. 98—112. Kong Hans håndfæstning. Halmstad 1483.

16) Bl. 113. Uddrag af Constitutio Christophori II, 1320

— Latin.

17) Bl. 114—20. Sodermannalagens kirkebalk — på Dansk,

efterfulgt af et par mindre optegnelser (Dansk og Latin).

18) Bl. 122—36. Kgl. forordninger, mest fra 14. årh.

Dansk, tildels af samme indhold som de foregående latinske.

19) Bl. 137—40. Kong Valdemars privilegium for Lund, 1361.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

følgende, sandsynligvis fra et tidligere forsatsblad hentede „Ilbud legilterium

elb elemorina Domini Birgeri Archiepilcopi Lundeufis etc. pro ufu fedis

LundenPis in Schania. ipfo die Nativitatis Joannis Baptifte M. d. decimo

quinto".

Benyttelse og beskr.: K. Bosenvinge, GI. danske Love, III, s. XXIV, V, s.

XIX; Corpus jur. Sveo-Got. IV, s. XXXV; Geheimearchivets Aarsberetn. II.

s. 31 38, V. s. 31, 48, 61—62.

667. AM. 24, 4to. Perg. 21^ y. 15,b cm. 8 bl. C. 1300. Røde overskrifter;

flerfarvede (væsenlig røde og hlå) og stærkt forsirede initialer.

Valdemars sælandske lov - fragm.

23
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Overskrift „Thætæ ær then rætæ fialanzfaræ logh oc
j
thæn

gamlæ ut aruæ mal". Indeholder lovens begyndelse, indtil „Thæt

fculæ . 1 . oc withæ at ængm ufødær. takær".

Håndskriftet er i fotolithografisk gengivelse udgivet af den

AM'^* kommission 1869 — foran i hskr. er et ekspl. af denne

udgaves 1ste side indsat.

Benyttelse og beskr.: Kofod Ancher, Sml. Skrifter J, 168—69(facs.i K.Anchers

Lovhistorie); Nordiske Oldskrifter XIII, s. 11 ff.; Fotolith. udg. Kbh. 1869.

668. AM. 25, 4to. Pap. 20^^ x 13,^ cm. 133 hl. (132 + 1 bis). 15. århs

sidste halvdel. Røde overskrifter og initialer, jævnlig også

kolumnetitler og kapiteltal. Foran og bag i håndskriftet ube-

skrevne blade. Mørkebrunt presset læderbind, indvendig tildels

betrukket med membranfragmenter fra et latinsk kirkeligt hånd-

skrift. Bl. 1 forsatsblad. Bl. lOå^ ubesk/r. Bl. 131 beskadiget

ved indre kant.

Indhold:

1) Bl. I*-'"—2'. Jyske lovs fortale.

2) Bl. 2^—85. Eriks sælandske lov ('fiælandz lowbogh')

— i 7 bøger. (En foran indklæbet AM^^ seddel angiver dens ind-

deling til 6 bøger.)

3) Bl. 86—89^ Sælandske kirkelov („kyrkæ lowæn").

4) Bl. 89'— 94. 'Ericks handfæstningh' d: Kong Erik glippings

forordninger.

6) Bl. 95-98^ „Oloffs handfæftniwg".

6) Bl. 98^ Grænseskel mellem Danmark og Sverige ('fkællet

mellom Danmaik oc Iweaige').

7) Bl. 98^—104. Register til kirkeretten samt de to iiånd-

fæstninger. Overskrift.

8) Bl. 106—14. „Vatter ræth" o: Visby søret.

9) Bl. 116—19''. Skånske købstadsret, iær kaldet „bejke

ræt then i hælfingbo2gli æ: giffuew".

10) Bl. 119^—32^ Kong Kristoffers almindelige stadsret, /

overskriften benævnt „Eaøpstæden rætten".

HerkomM og hist.: Bl. 1 — opr. ubeskrevet — bærer på indre side flere an-

tegnelser fra forskellig tid, øVerst fii latinsk scntPTts og årstallpt 1510; længere
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nede de overstregede ord „Axell wrnes
|
Bogh", og derunder „Thewne Bog er

mig fkencket | aff myn gode venn velhor|dig AxiJl Wrnlie till S6egardt
|

Niels Jefperfon | S. F. mett egew | handt".

På bindets 1ste inderside står med en hånd fra 17. årh. „Liber M.

Nicolaj
I
Cafparj Episcopi fiojnenfis".

Benyttelse og beskr.: K. Bosenvinge, GI. danske Love II, s. li., V. s. XXV;
Corpusjur. Sveo-Got VII, s. LXXXIII—IV (faes.). IX, s. LVIII—IX.

669. AM. 26, 4to. Pap. 18 x 13,7 cm. 225 hl. (1—226 ~- 109). Beg. af

16. årh. Bøde overskrifter, initialer og (delvis) holumnetitler.

Hvidt presset læderbind med guldsirater. Nogle forangående og

adskillige efterfølgende blade ubeskrevne. Marginalantegnelser fra

16. og 17. årh. På bindets ryg en skreven indholdsfortegnelse.

Indhold:

1) Bl. 1—2\ Jyske lovs fortale.

2) Bl. 2'—54^ Valdemars sælandske lov ('then rettæ fiæ-

landfkæ logh bogh'). Efter bl. 2, som af loven kun inde-

holder overskriften, mangler et blad.

3) Bl. 54"^—174^. Eriks sælandske lov. Danner i hskr. en

umiddelbar fortsættelse af foregående som IV— VI bog.

4) Bl. 174'-79'. Sælandske kirkelov.

6) Bl. 179'—86^. Kong Erik glippings Vordingborgske og Ny-

borgske forordninger.

6) Bl. ISe^'—91'. Gårdsretten. Ifg. overskriften given af

kong Erik af Pommern for Danmark, Sverig og Norge.

7) Bl. 191^—212'. Kgl. forordninger og håndfæstninger

fra 14. og 15. årh.

8) Bl. 212^—226'. Kong Kristiern ll.s håndfæstning, 1513.

Herkomst og hist.: Efter det hl. 212^ sluttende afsnit findes følgende tilføjelse

af skriveren „Thenne bogh er rcreffuen effter
|
then bogh fom welduge

fatter
| med gudh bifcop olufiP moitenfsdn

|
aff etc. lood fcnffuæ : hues fiæll

|

gudh haffuæ". Få bindets bagside er antegnet „Frw Dorrethe Om |
Saltoffte

Mendt" (17. årh.).

Benyttelse og beskr.: K. Bosenvinge, GI. danske Love V, s. XVII; Corpus

jur. Sveo-Got. IX, s. XXX.

23*
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670. AM. 27, 4to. Pap. 18,9 X 15,7 cm. 164 hl. C. 1700. Samme is-

lamiske skriverhånd som i AM. 10,4^, med undtagelse af enkelte

af Arne Magnusson skrevne stykker. I stykke 2 og delvis 3

åhrn plods for initialer.

Indhold:

1) Bl. 1—80. Skånske lov. Til hl. 80 en AM"" seddel.

2) Bl. 81—83\ Kong Valdemar ll.s forordning om jærnbyrds

afskaffelse.

3) Bl. 83^—90. Kong Erik gllppings Vordingborgske forord-

ning 1282 og Nyborgske forordning for Skåne 1284.

4) Bl. 91—96. Vederlagsretten, efterfulgt uf et latinsk

stykke „Si qvis impetitus fuerit å
|
rege fuper cri-

mine lefe majejftatis".

5) Bl. 97—136'. Den såkaldte arvebog, o: udtog af

Valdemars sælandske lov, med epilogen til Skånske
kirkeret forudskikket. Til hl. 97 ere to KW^" sedler fast-

hæftede.

6) Bl. 136'—46 ^ Skånske stadsret

7) Bl. 146'-53'. Skånske kirkeret.

8) Bl. 163^—64. Indholdsfortegnelse.

Herkomst og hist.: Bl. 1, ydre viargen, har Arne Magnusson noferef „Exscrip-

tum integri Libri pergameni in 4'°. ex bibliotheca Ottonis Comitis Rantzovii"

(0: Don. var. 136, 4^).

671. AM. 28, 4to. Fap. 21,^ X 16 cm. 205 hl. (1—202 + 3, 52, 90 „his'").

C. 1500., forsk, hænder. I hskrs hoveddel røde overskrifter og

initialer samt delvis kolumnetitler og kapiteltal. Adskillige sam-

tidige marginalantegnelser. Bl. 52'''" og 90'''" ere indhæftede

sedler. Bl. 3", 5^*, 5^^", 96'', 111", 116, 159, 165", 166\ 169,

172, 175% 178—80, 183% 202^ ubeskrevne.

Indhold:

1) Bl. 1—3'. Aktstykker i Povl Laxmands sag.

2) Bl. 4—92. Eriks sælandske lov med forudskikket Jyske
lovs fortale („Thette eer fiælandz loogh som .k. Erick

fætte" tilfbjet i øvre margen hl. 1^ af en samtidig hånd).

3) Bl. 93-96'. Sælandske kirkelov.
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4) Bl. 97—109. „Recht vathei recht" o: plattysk udtog a

Visby søret.

5) Bl. 110—11 ^ 'vm gaidhfredh'.

6) Bl. 112— 16 ^ Sager, som følges 'foi drotzen oc med

hans breff.

7) Bl. 115^. Lovbestemmelser i henhold til 'Jwtff

logh oc bywffens priuilegie i harfløff.

8) Bl. 117—22 ^ Skånske købstadret ('berkæ ræth thm j

hælfingbojgh æi giffuew').

9) Bl. 122'-—Se^-. Kristoffers stadsret ('Kiøpftæde rætten').

10) Bl. ISG"". Juridiske optegnelser ang. en

drabssag.

11) Bl. 137—43\ 'een extract aff kyikæloffwet'. Mulig-

vis uddrag af bisJcop Knuds skrift om rettergangsmåden ved

. de gejstlige retter.

12) Bl. 143^—45^ Kong Erik glippings Nyborgske forord-

ning for Norrejylland 1284.

13) Bl. 145^—46\ Kong Erik glippings Helsingborgske for-

ordning 1283.

14) Bl. 146\ Kong Kristoffer ll.s kroningsed 1340.

15) Bl. 146'—48^ Kong Kristiern l.s forordning for Norre-

jylland 1468 — * overskriften kaldet hans „hawdfeftiwg".

16) Bl. 148''—50. Gårdsretten („her begyndes flotz oc

go2ds ræt").

17) Bl. 151—53^ Oversigt over rettergangs -bestem-

melser i de gamle landskabslove.

18) Bl. 153'—56^ Tord degns artikler, i den ældre

danske tekst ('nogher aiticlæ ajBf lillæ to2dh degns logh').

19) Bl. 156^ Recept (husråd) mod blodstyrtning (Latinsk

overskrift).

20) Bl. 167—58. Fremgangsmåden ved kongevalg — Latin,

med tilhørende overskrift.

21) Bl. 160—65. Kong Valdemar Erikssons håndfæstning,

1328 — benævnt „Placitacio nobilm«^ :egni dacie facta
|
vi-

berg«s m electzone noui legis m qva [
cauetur de terra bora

hohn".
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Bl. 166 indeholder kun 1ste linje af en overskrift til et

lignende aktstykke.

22) Bl. 167—68. „Libe^tates encj Reg/s Do/n/no yfzarno

restift/tø" osr.

23) Bl. 170. „Juiamentum Cnftoffejj Reg/s" osv (1440). Dansk.

24) Bl. 171. „Juramentum C:lftie:nl Reg/s" (1448). Dansk.

26) Bl. 173—75^ Privilegier for Skåne, givne 1340 af

Magnus, konge i Sverig og Norge. Med tilhørmide

overskrift. Latin.

26) Bl. 176—77. Bestemmelser og privilegier for Skåne,

givne 1356 af Erik, konge i Sverig. Med tilh. over-

skrift. Latin.

27) Bl. 181—83'. „eett mirachel". Af „en boogh fom

kallis fpeculuw" om kong Edmund af England og hans

son.

28) Bl. 184—86. Gårdsretten {^Thette er gaardz rett").

29) Bl. 187—201 ^ Kgl. danske håndfæstninger og konge-

breve fra 14. årh. — af kongerne Kristoffer, Valdemar,

Oluf.

30) Bl. 201'-\ Grænseskel mellem Danmark og Sverig.

Bl. 202* bærer nogle betydningsløse penneprøver og lign.

Herkomut og hist.: Til bindets forreste inderside er fastklæbet en AM^^ seddel

af samme indhold som den i AM. 23, 4'", hvorefter det altså må antages,

at også dette håndskrift er skænket Lunds bispestol af ærkebiskop Birger år

1515.

Benyttelse og beskr.: Kofod Anchers Lovhist. II (stykke 19—20); Nye danske

Magazin VI (1836), s. 182; K. Bosenvinge, GI. danske Love II, s. XL VII—
VIII, III, 8. XX; Corpusjur. Sveo-Got. VIII, s. LVIIl-IX, IX, s. LVI;
Geheimearchivets Aarsberetn. II, s. 11, 16, 42—43, 45, V, s. 18, 26, 49, 67.

672. AM. 29, 4to. Pap. 21^ x 16,^ cm. 112 hl. (1—113 -i- 89). 16—17. årh.

Forsk, hænder; håndskriftet synes sammenstykket af indbyrdes

uafhængige bestanddele. Bl. 27'; 47, 63\ 64, 83"—85, 109*

—110, 112" ubcskr. Bl. 86—98 beskadigede ved fugtighed.

1) Bl. 1. Indholdsfortegnelse.

2) Bl. 2-9. Københavns borgeres artikler til borgemestere

og råd 1580, med disses svar. Med tilh. overskrift.
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3) BL 10—12, 16—26. „Rigens diele".

4) Bl. 13—14. „Rigens Ræt met
|
fine Breffue".

5) Bl. 27^ Juridiske optegnelser.

6) Bl. 28—36'. Udsigt over lovens indhold o: sager, der

skulle værges med frænders ed, herreds nævnd osv.

7) Bl. 36'—38^ 'Koningh Chriftierns handfeftningh', Vi-

borg 1476.

8) Bl. 38'—40. Gårdsretten („Her begyndes Gartzlreth").

9) Bl. 41—42'. 'fager tber met ki6ns eed fkal væries i

lowen, huilcke Tord Diegen til hobe fatthe'.

10) Bl. 42'—43. 'Alle Tre marcks fager fom i Lougen

fiuadis'.

11) Bl. 44—46. Kong Erik glippings Nyborgske forordning

for Norrejylland 1284.

12) Bl. 48-63. Kong Frederik ll.s forordning om fisker-

lejerne, 1572.

13) Bl. 65—77. Kong Kristian lll.s Københavnske reces

1537 — i 24 artiJcler.

14) Bl. 78-83. Kancelliordning fra tiden for 1523.

15) Bl. 86—98. 'aitickle wdtagne aff Rigens Ræt med

nogen merckelige Domme'.

16) Bl. 99—109. 'Regulæ Juris'. Latin med dansk for-

Tdaring.

17) Bl. 111—12. Kong Valdemar ll.s forordning om jærnbyrd.

18) Bl. 113. Dagbogsoptegnelser og regnskabsnotitser.

Istedenfor 17) og 18) skulde ifg. indholdsfortegnelsen fore-

komme nogle indholdsoversigter til loven og lign.

Benyttelse og beskr.: Nye danske Magazin. III, 1, s. 177; K. Eosenvinge-, GI.

danske Love III, s. XX; De danske Bigsarchivers Historie, Kbh. 1884,

s. 200—205.

673. AM. 30, 4to. Fap. 28^ x 21,6 cm. 38 bl, efterfulgte af nogle ubeskr.

1522. Gennemtrukket forneden med et bundt rød silketråd,

hvori endnu ved affattelsen af den gamle katalog „et stoert vox-

zigneth" var hængende.
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Kristiern ll.s ordinans eller såkaldte verdslige lov af 1522

Originalekstinpia r.

Benj/ffelfte og beskr.: K. Rosenvinge . GI. danske Love IV, 8. XVII ff.,

XX VIIL

[AM. 31, 4to. „Frider. 1. Recefs 1624, og et hans Bref fkrevei

in 8"^» dat. 1523. — Herr Trweth Vlftandtt och Her

Clawffs Recefs Bergen 1639. — Chrift, 3, Ordinantz Viborg

1637. it. Ofchold Bifkop wdj Stavanger, Oluff Bifcop i Bergen

och Niels Hendrichfsens Hoffmesters i Norge Bref dat. i

Bergen 1623" mangler.]

674. AM. 32 a, 4to. Perg, og pap. 21 X 17 cm. 7 hl. C. 1525 og c. 1700.

Indhold:

1) Bl. 1 (Pergamenihlad, onihojet, virkl. længde 27^i cm. Beg.

af 16. årh. Bl. 1" uheskr.). Slægtregister, fremstillende

kong Hans nedstamning fra Magnus Måneskjold.

2) Bl. 2 (Pergbl., længde 13^b cm. Samme hånd som på

foreg. hl. Bl. 2"^ uheskr.). Beretning om kong Hans kroning

1483.

3) Bl. 3 (32,6 X 21 cm. Bl. 3" uheskr.). Kong Hans oven-

anførte stamtavle, fremstillet af Arne Magnusson.

4) Bl. 4. Arne Magnussons meddelelse om de to perga-

mentblade, ifg. hvilken de have hørt hjemme „aptan vid Noregs

l6gbok Magnuff kowj/wgs lagabæters, pa fem j^orgeir Hakonar

fon hefur ritad, og eg feck af Capitain Jul" (o : AM. 302, fol.).

6) Bl. 6—7. Arne Magnussons afskrift af de to perga-

mentblade.

Benyttelse og beskr.: Norges gamle Love IV, 474—76, 539.

675. AM.32b,4to. Pap. 16,s X W5 cm. 9 bl. C 1700. Bl. 6\ 7\ 8",

U" uheskr.
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Tndliold:

1) Bl. 2—6^ Forklaring på 'Eske Biilde' s ret til Brunlag

gård og gods i Norge — afskrevet for Arne Magnusson og af

ham egenhændig forsynet med varianter.

. 2) Bl. 7^—8^ Stamtavle over slægten Krummedige, op-

stillet af Arne Magnusson.

3) Bl. 1 og 9'. Arne Magnussons meddelelse om originalen

til det her afskrevne. Det ra,- „med gamaUi Danfkre hendi

ritad å pergamentz blad aptan vid Noregs l6gbok Magnuff

kowMwgs (pa fem |>orgeir Hakonarfon hefiir ritad, og eg

eignadeft hia Capitain Jul, enw hann hafdi feinged i Norege,

eg trui i Chriftianfand) " o: AM. 302^ fol. „Rett hid fama var,

med f6mu Danfkre hende, ritad aptan a L6gbok, er eg f6mu-

leidis feck af fdgdum Capitain Jul, og innehelld2<r Hirdfkrå

og Bi6rgvinar bæiarmanwa l6g. Er petta vift teikn, ad einw

og fami madwr (likaft Efke Bilde [Henrick Krummedige er

først skrevet, men senere overstreget]) hefur fordum bådar bæk-

umar att." Fra dette sidste eksemplar ere varianter tagne, så

langt det nåede. Alderen angives til beg. af 16. årh.

Benyttelse og beskr.: Se foregående nr.

676. AM. 33, 4to. Pap. 21 X 16,7 cm. 52 hl. (1—51 + f'^ ubeskr.), hvor-

efter et ubeskrevet læg. 17. årh. Skr. af Cl. Chr. Lyschander.

Paphind, foran findes udvendig og indvendig påskrifter.

Indhold:

1) Bl. l^ Titelblad.

2) Bl. 2—18. Svenonis Aggonis filii Historia Legum

Castrensium Regis Canuti Magni.

3) Bl. 19—51. Svenonis Aggonis filii Compendiosa

Regum Daniæ Historia.

Herkomst og hist, : På bindets inderside er skrevet navnet „Claudias Christophorj

Lyfchander". Forsiden bærer en titel til stykke 2.

Benyttelse og beskr.: K. Rosenvinge, Gi. danske Love V, s. XII; Neues
Archiv der Gesellschaft fUr åltere dentsche Geschichiskunde , 12. Bd., Hann.
1886, s. 14 ff.
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AM. 34, 4to. „Den Skaanfke Lougbog paa Pergament hefur verred

famanbundin« med Reimum" mangler.

Anføres allerede hos Kofod Ancher, Sml. Skrifter J, 96, som manglende.]

677. AM. 35,4to. Pap. 10^^x14,^011. 176 hl. (1-174 + bl 158^^ og 169^^'

— hægge uheshr.). Sir. 1592. Røde og gronne overskrifter.

Indhold:

1) Bl. 1. Versificerede leveregler, ejernavue

og lign.

2) Bl. 2^ Titelblad {til Skånske lov). Bl. 2' uheshr.

3) Bl. 3-6. Jyske lovs fortale.

4) Bl. 6—125. Skånske lov.

5) Bl. 126 30. Kong Erik glippings Nyborgske forordning

for Skåne 1284 ('Kong Ericks Haandfeftning').

6) Bl. 131-39. Skånske kirkelov ('Kiercke-Louffuen').

7) Bl. 140—57'. Den såkaldte arvebog — udtogsvis,

ifg. overskriften 'Kong voldemars Loff Om Arff: Drab: Ocb

Saaremaal'. Ved lovstykkets slutning findes en kort opregning

af „Bodeløff maall".

8) Bl. 157^—58. Grænseskel mellem Danmark og Sverige

— overskrift „Landemercke".

9) Bl. 159-69^ „Danne Marckis Rigens Ret och
|
Kon-

ningens och rigens Raads och gode
|
mends Domme".

10) Bl. 170-74. „End taffle offuer de morcke
|
glofser

Som findis y den prenthede loff | bogen".

Herkomst og hist.: Ved stykkets slutning hl. 158" findes med håndskriftets

scedvanlige hind navnet „Pedir Anderrcin", hvad der vel betegner denne som

skriveren; bl. 2'' angives „Pedir Andei-fon Borgere vdi Halmstedt" på titel-

bladet som ejer 1592; ifg. hl. 1 var samme mand ejer af håndskriftet 1620,

men 1636 solgte han det til „Hildebrandt The(?)rmar".

Benyttelse og beskr.: Nye danske Magazin III, 1, s. 177 ff.; Corpus jur. Sveo-

Got. IX, s. Lxxxvn.

678. AM. 36, 4to. Pap. 21,8 X 14,s cm. 166 hl. 15. årh. liøde over-

skrifUr, røde — og siundum gronne — initialer; delvis røde

kolumiicmærker. Rødt læderhind med spænder. Bindets forreste
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inderside hærer en indholdsfortegnelse fra 17. årh. ; i hshr.

findes enkelte ældre og yngre marginalier.

Indhold:

1) 61. 1—6'. Indholdsfortegnelse til Skånske lov og kirke-

loven. Bl. 6"" med undtagelse af et personnavn uhesJcrevet

2) Bl. 7-81^ Skånske lov.

3) Bl. 81"^—88^ Skånske kirkelov.

4) Bl. 88"—130 ^ Arvebogen.

5) Bl. 130^—37'. Vederlagsretten, efterfulgt af en række

bestemmelser om manddrab.

6) Bl. lS7'—4:2\ Kong Erik glippings forordning for Skåne

1284 og et stykke af den Yordingborgske forordning 1282.

7) Bl. 142"—43 ^ Kong Valdemar ll.s forordning om jærn-

byrd. („Komwgh valdemajs
|
logh").

8) Bl. MS---54^ Skånske stadsret („Bejke Eæth").

9) Bl. 154^-61 ^ „Skanøi logh och falftheibothe" o: Erik

af Pommerns og Margretes fiskeri-forordning.

10) Bl. 161 '•—65. Gårdsretten („Gajtz Ræthen").

Herkomst og hist.: Blandt håndskriftets ejere kan mærkes Nils Pedersen Harbo,

hvis navn flere gange forekommer ; ifg. påskrift på (det i øvrigt blanke) bl. 166

er håndskriftet af P. V. Lem (17. årh.) tilstillet dennes farbroder, som det synes

erhvervet fra en bonde.

På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret „Fra Sal.

Affeffor Thormod Toruefens Enke. Num. 18."

Benyttelse og beskr.: Kofod Ancher, Sml. Skrifter I, 96, 152; K. Rosenvinge,

GI. danske Love V, s. IX—X; Corpus jur. Sveo-Got. IX, 8. XXXVI— VIL

679. AM. 37, 4to. Perg. 21^ X 15 cm. lJ23 bl. C. 1300 (bl. 7—62) og

c. 1500 (bl. 1—6, 63—123). Bøde overskrifter og initialer;

dehis røde kapiteltal. Brunt læderbind, bindets indersider be-

trukne med perg., der bærer forskellige optegnelser. Bl. i", 5,

122'', 123" ubeskrevne.

Indhold:

1) Bl. 1' (og bindets 1ste inderside). „Taxa ecc/es/aru/n

ad fcolam
|
Rothnebyense/n annuatim''. Beg. af 16. årh.

2) Bl. 2\ Om hempieligt skriftemål — Latin, beg. „No-

tan^um i]V€{\am fuwt c/vmiwa enojmia".
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3) Bl. 2^^— 4. Kong Frederik l.s reces, Odense 1527.

Bl. 6*' indeholder et par privatoptegnelser fra 16. årh., hl.

6" en notits med nyere hånd om alderen af hskrs ældre del.

4) Bl. 7—58. Andreæ Sunonis Lex Scaniæ provincialis,

y; Anders Sunesons latinske bearbejdelse af Skånske lov.

6) Bl. 69—62 ^ Skånske kirkelov. På foden af hl. 61" findes

et lille, omtrent samtidigt dansk vers til Skåningernes pris.

Bl. 62"^ hærer optegnelser fra 15. årh.: værdiberegning, om

edens betydning (Lat.) m. fl.

6) Bl. 63—101. Jyske lov, på Latin (15. årh.).

7) Bl. 102—4. „Registr^m pr/mi legifterij" o: Register til

Anders Sunesons lat. bearb. af Skånske lov.

8) Bl. 105'. Notitser om Maj estætsforbrydelse fZia^w^,

fredkøb (Dansk), køb og salg (Latin), gæld (Dansk).

9) Bl. 105^—6'. Kong' Kristiern l.s 'juramentum' 1449 —
Dansk.

10) Bl. 106'-7', 108'. Gårdsretten.

11) Bl. 107\ Regler for vejrliget — Latin.

12) Bl. 108^". *) Notits om de ærkebisp Ysarnus efter

Joh. Grands fangenskab indrommede privilegier (Lat.);

^) fortegnelse over Johanniterordenens indtægter af

de forskellige europæiske lande (Latin).

13) Bl. 109. Kong Kristiern l.s løfte til Sverigs indbyggere,

om han tages til landets konge. Herefter nogle småoptegn-

elser om mandebod og lign.

14) Bl. 110'. „De ciimlne lefe maieftatis" — constitutio

Christophori I (?).

15) Bl. 110"— 12'. Constitutio Eric! glipping, Nyburgls anno

1282.

16) Bl. 112^—13. Brudstykker af Anders Sunesons sta-

tuta synodalia — Latin.

17) Bl. 114'. Brudstykke af Kristoffer ll.s håndfæstning

— Latin.

18) Bl. 114^—15'. „Obligacio nobiliu/r? fcanie
|
fuper defen-

Uone ecc/esre lundens/s", 1380.

19) Bl. llo. „Sentencia data in Kalunborg |
fuper intro-

ductione/n a conUU&n/s leg/s", 1494 — Dansk.
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20) Bl. 116 ^ En latinsk notits om „ftilus cancella2ie

Romane cu2ie de taxa beueficiozum".

21) Bl. 116'—22^ De Lundensiske ærkebispers krønike,

af Nicolaus archiepiscopus (t 1379 j, med fortsættelse til 15.

århs slutning — Latin.

Bl. 123^ hærer nogle intetsigende penneprøver; på bindets

sidste inderside findes regnskabsnotitser fra 16. årh.

Herkomst og hist.: Bl i'' er med en hånd fra 16. årh. skrevet „Iftud legifkenum

Eft Tedis lundens««". BL, 132 ^ nederst forekommer det Bantzauske våben af-

trykt i rødt lak.

Benyttelse og beskr.: Kofod Anchers Lovhist. I (facs.); Scriptores rer. Dan.
VI og VIII; K. Bosenvinge, GI. danske Love I (facs); Corptis jur. Sveo-Got.

IX, 8. XIII—XVI (facs.) og CLVI(?); Nordiske Oldskrifter XIII (Valdemars

sæl. loc), s. 16 og XVIII (Skånske lov), s. 20—21 ff.; Geheimearchivets Aars-

beretning II, 45—46, V, 19.

680. AM. 38 a, 4to. Pap. 20,4 X 15,r cm. 8 bl 17. årh. Bl. r og 8^

uhesJcr.

„Schaanfche Kierche
|
Loug". Sproget nyere dansk.

Benyttelse og beskr.: Corpus jur. Sveo-Got. IX, s. XCIX.

681. AM. 38 1), 4to. Pap. 18,i X 14,2 cm. 14 bl. 17. årh. Ydre margen

beskadiget.

„Kiercke Lovgen" o: Skånske kirkelov. Sproget nyere dansk.

Benyttelse og beskr.: Corpus jur. Sveo-Got. IX, s. XC VIII.

682. AM. 39, 4to. Perg. 20 X 13,6 cm. 150 bl. C. 1500. Bøde eller

gronne overskrifter og initialer, røde kapiteltal.

Indhold:

1) Bl. 1—12. indholdsfortegnelse.

2) Bl. 13-76^ Skånske lov.

3) Bl. 75^—79^ Kong Erik glippings Nyborgske forordning

for Skåne 1284.

4) Bl. 79'^—86'. Skånske kirkeret („Om kyacke ræth").

5) Bl. 85'— 92'. Kong Erik af Pommerns privilegium for

Landskrona („Thette e2 køp[s]tadhe ræth").
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6) B1.92'—103\ Skånske stadsret („Om køpstade bye2k")

med et tillæg af 4 kapitler hentede fra andre forord-

ninger.

7) Bl. 103'—34^ Arvebogen („Om a2if' ).

8) Bl. 134^—36'. „Skonei logh".

9) Bl. 136'^—38^ Kong Valdemar ll.s forordning om jærn-

byrds afskaffelse.

10) Bl. ISS-^—45^ Kong Erik af Pommerns og Dr. Mar-

gretes fiskeri-forordning.

11) Bl. 145'. „Om heffdh".

12) Bl. 146'—146^ „Om ftefFningh tul koniwgs tingh | i

fkonæ".

13) Bl. 146^-50. Gårdsretten — her tillagt kong Kristiem I.

Benyttelse og beskr.: Ko/od Ancher, Sml. Skrifter J, 96; K. Bosenvinge, GI.

danske Lave F, s. XVII, XX; Corpus jur. Sveo-Got IX, 8. XLVIIL

683. AM. 40, 4to. Perg. 19,3 X 14 7 cm. 132 hl. 15. årh. Røde og hlå

initialer. Bl. 11—12 ubeskr. Marginalantegnelser med yngre

hænder.

Indhold:

1) Bl. 1—10. Indholdsfortegnelse.

2) Bl. 13-68'. Skånske lov.

3) Bl. 68'—70^ Kong Valdemar ll.s forordning om jærn-

byrds afskafTelse.

4) Bl. 70'—72 \ Kong Erik glippings Vordingborgske forord-

ning 1282 {i dateringen her 1280 vintre og 12 uger).

6) Bl. 72^—76'. Kong Erik glippings Nyborgske forordning

for Skåne 1284.

6) Bl. 76^-78\ Vederlagsretten.

7) Bl. 78'—79\ De 'cr/mine lefe maieftatis' — constitutio

Christophori I (?).

8) Bl. 79^—82'. Kong Erik glippings Nyborgske forordning

1282 — pd Latin.

*J) Bl. 82'—83\ Kong Erik glippings forordning for Bare-

herred — />« Latin.
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10) Bl. 83^—84\ Epilogen til Skånske kirkeret.

11) Bl. 84'—118^ Arvebogen.

12) Bl. 118'—26^ Skånske stadsret.

13) Bl. 126^—31. Skånske kirkeret.

14) Bl. 132 (hånd fra c. 1500). Om hemmeligt skriftemål

— på Latin: „Notanduw (][uedaw fuwt cr«miwa eno2mia".

Benyttel.se og beskr.: Kofod Ancher, Sml. Skrifter I, 96, 152; K. Eosenvinge,

GI. danske Love V, s. X; samme i Vidsk. Selsk. Skrifter VII (1845); Corpus

jur. Sveo-Got. IX, s. XXXIX—XL; Geheitnearchivets Aarsberetn. V, 15, 19.

684. AM. 41, 4to. Ferg. 21,3 X X5,4 cm. 43 hl. C. 1350. Bøde over-

shifter, rødt og grimt illuminerede initialer. HsJcr. er ved dets

begyndelse og slutning stærkt plettet
,

tildels måske på grund af

reagensers anvendelse. Ender defekt.

Indhold:

1) Bl. 1' (vistnok opr. ubeskrevet). Brudstykke af En

fortabt sjæls kæremål på kroppen — versificeret oversættelse.

Disse linjer på den nedre halvdel af siden ere skrevne med

samme eller en omtrent samtidig hånd som hovedhåndskriftets,

men på sine steder næsten helt bortslidte.

2) Bl. 1^—41'. Skånske lov.

3) Bl. 41'— 43. Skånske kirkeret — 'fenes ecle^ie fcanie«-

fivm'. Kirkerettens slutning (ét bl.) mangler.

Benyttelse og beskr.: Kofod Ancher. Lovhist. I, 62, Sml. Skrifter I, 96; Corpus

jur. Sveo-Got. IX, s. XVII-IX; Nord. Oldskrifter XVIII (Skånske lov), s. 17;

Brandt, Gammeldansk Læsebog I, 60; Geheimearchivets Aarsberetn. V, s. 7.

686. AM. 42, 4to. Tap. 18,^ x 1^,6 cm. 28å bl. 16. årh. Adskillige titler

og initialer røde eller violette. Bl. 1% 5"-', 22% 33'', 44"—45,

49, 53, 66, 74% 77, 83, 91% 101", 109, 136% 157—59, 283^

ubeskrevne. Bl. 192" en marginalrettelse.

Indhold:

1) Bl. 1'. Titel: „Vdij Tlien|nne Bogh
|
indeholdis Malmøis

Byes
I

Præuilegier och friiliether med
\
Andre merckelige

Domme oc fkøne vdualde Artickle, Huilc|ke fom Malmøis Byes

indjbyggere, och befynderlig thenjnom fom ere y nogen
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øflPriglhedtz befalningh: ganfke
|
megit nøttelige ere

|
att

viide.
I

1561".

2) Bl. 2— rx „Huad thennom |
bør Atth Acthe fom ere

fkickede tiil Dommere''.

3) Bl. 6—22. Skånske Stadsret med efterfølgende register

(„Thetthe er then Reth
|
mand kalier Biircke|reth'' osv.).

4) Bl. 23—76. Malmøs privilegier fra 1360-1487.

5) Bl. 78—82. „Konning Fredeiricks Recefz eljler Ordlnantz
j

Vdgiffuen 15,30".

6) Bl. 84-91. Rigens ret („Nogle Mer|kelige Artickjle och

Domme fom Kowjningen medt Daumarcks
|
Riigis Raad fam-

tøcktt
I

haffuer").

7) Bl. 92-100. Kong Eriks og Dr. Margretes fiskeri-

bestemmelser for Skanør og Falsterbo („Thefze efftherj-

fchrififhe Artic|kle" osv.).

8) Bl. 101^—108. Bestemmelser for høstmarkedet i Malmø

(„Thefze ere the Arti|ckle^ osv.).

9) Bl. 110—25. Visby søret ('theu høiefte ocli elfte water-

reth').

10) Bl. 126—36. Overenskomst med de Vendiske stæder

på herredagen i Odense 1565. Med tilhørende overskrift.

11) Bl. 137-56. Kong KristoflFers stadsret — her tillagt

hony 'Christian', men dateret 1443. Lovstykliet er nedskrevet 1565.

Bl. IS?"" titelblad.

12) Bl. 160-282. Skånske lov („Thetthe Er
|

then

Skaann|fke Low paa
|
Retth Danfke"), Bl. 100 titelblad;

nederst her en ældre udstreget notits.

Bl. 283^ bærer nogle nodetegn, bl. 284^ optegnelser om
menneskets og visse dyrs levealder, bl. 284^ en enkelt flygtig

notits.

Benyttelse og beskr.: Nye danske Mugazin III, 1, s. 177; K. Bosenvinge, Gi
danske Love V, s. XVII, XX, XXI, XXV, LII; Corpus jur. Sveo-Got. VIII,

8. LXXX VIII, IX, 8. LXX—XXI.
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686. AM. 43, 4to. Pap. 21 X 10,5 cm. 200 hl. (199 + hl. 44''^'). 18. årh.

Kim de lige sider heshrcvne.

Afskrift af Codex runicus (AM. 28, 8'") — med hihehold-

else af runeskriften.

Indeholder altså: Skånske lov og Skånske kirkelov

med nogle tilhørende småstykker, Brudstykke af to

danske kongerækker, samt landemærke mellem Dan-

mark og Sverige.

Afskriften er ufuldstændig, idet originalens sidste 6 linjer

ilike ere medtagne.

Benyttelse og beskr.: Corpm .jur. Sveo-Got. IX, s. XIII.

687. AM. 44, 4to. Pap. 19,4 X 15 cm. 101 hl. (100 -f- hl. P''). 16. århs

sidste halvdel. Møde holumnetitler, overskrifter og lign.; flere af

initialerne forholdsvis stærkt forsirede. Bladene langs ydre

margen ere medtagne af fugtighed og slid.

Kong Magnus Erikssons svenske stadslag (Bl. 1^'*^—100).

Bl. 1 er et opr. ubeskrevet forsatshlad, der bærer dansk

titel og enkelte andre, ligegyldige ord.

Herkomst og hist.: Ifg. Schlyter (Corpus jur. Sveo-Got. XI, s. XXXIV) er

håndskriftet skrevet af stadsskriveren Jacob Hier i Mariestad. — På en foran

indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret „Ex auctione Rostgardiana.

Num. 457". En anden til håndskriftet hørende løs seddel har med en hånd

fra 17. årh. på Dansk henvisninger til lovens indhold.

Benyttelse og beskr.: Corpus jur. Sveo-Got. XI, s. XXXIV.

688. AM. 45, 4to. Pap. 19,4 X 13,7 cm. 113 hl. (hl. 103—4 sammen-

. klistrede) med nogle forangående og efterfølgende ubeskrevne.

15. årh. Røde overskrifter og initialer, ligeså kapitcltal (be-

skadigede ved beskæring) og delvis kolumnetitler. Bl. 104—5,

108^—10 ubeskrevne.

Indhold:

1) Bl. 1—93'. Kong Magnus Erikssons svenske stadslag

— skrevet med to forskellige, men samtidige Jiænder; grænsen

er bl. 42"-, 1. 5.

24
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2) Bl. 93^—96. „Her byrias aff trætighi dagha t lu 2

æro 1 hwart manadha |
fkipte liuilke dagha thei

nyttelike æra til alt ophoff oc
|
huilke fom ey æra

nytteiike."

8) Bl. 96—98. „Her byrias lækedomber aff mæfther

henrik harpoftræng".

4) 99—101. „Miffa de qvinqve Wlnenhiis corpons chnstx"-

— på Latin, med svenslc indledning. Efterfulgt af „No fa tæffo

mæffoz fculu latha fighias" osv. (6 linjer). Derefter findes

midt på siden (hl. lOV) to svenske recepter (husråd). Sidenf;

nederste del, hvor noget synes at være udraderet, er ov(>-/da:htf

med Jwidt papir.

5) Bl. 102. Det tysk-romerske kejserdommes indre byg-

ning (dets organer) — på Svensk.

Af bl. 102" er nederste del, hvor noget synes at være tid-

raderet, overMæhet med hvidt papir.

6) Bl. 103^ To artikler af stadslagen.

Bl. 103", der har været beskrevet med en hånd fra Hi. årh.,

er dækket ved overklæbning med det nærmest følgende, ube-

skrevne blad.

7) Bl. 106—8 (hånd fra 16. årh.). „Lex duellj sueca &
Gotica" 0: Regler for tvekamp. På Svensk.

8) Bl. 111—13. Annalistiske optegnelser til Sverigs historie,

for årene 1521—69 på Svensk, og derefter for årene 1533—50

på Latin.

Benyttelse og beskr.: Nye danske Magazin I, 1794, s. 57—62; Corpus jur.

Sveo-Got. XI, s. XVIII; Låke- och Ortebocker, Stockh.1883—86 (Sv.Forn.skr.

Sållak. Saml.).

r)89. AM. 46, 4to. Pap. 20,s X 14^ cm. 165 bl. ir). nrli<i siihlr hfilnlrl.

Røde overskrifter, initialer, kolumnetitler og kapiiclldl. Dmtshc

marginalnotitser fra 16. årh.

Indhold:

1) Bl. 1'' (opr. nhf s/.rrrcl). Latinsk datering for årene

1484 og 1511; Danske og Dn ns k -1 ;t i i iisk c småvers
og penneprøver fra c. 1500, sanif (ortr.sl) lilla/ „SVENSKE
L()VIi(J(i".
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2) Bl. 1^. Om edens betydning — på Svensk

3) Bl. 2—6^. Gårdsretten („gaa2dz rætth" MumnHifd) o.-

Erik af Pommerns gårclsret, svensk redaktion.

4) Bl. 6'—27^ Uplandslagens 'kijkio balker'.

6) Bl. 27^—147\ Kong Magnus Erikssons landslag.

6) Bl. 147^—48 \ „Somlica æru the fyndhei" osv. o: Nogle

af Sverigs hiskopper og rigets råd vedtagne bestemmelser, der

ellers benævnes hogmelis ogerningar.

7) Bl. 148^—63. ^Skipmala balker' og 'radhftuflFw balker'

af Magnus Erikssons stadslag.

8) Bl. 164—65'- (hånd fra 16. årh.). Ni af kong Gustav

og rigens råd besluttede artikler — Bansk.

Bl. 165^' bærer et par tyske penneprøver.

Herkoinsf og hist.: Så vel marginal-noterne som optegnelserne bl.V' og 164—65''

vidne om^ at dette svenske håndskrift forholdsvis tidlig er kommet i dansk eje.

Ifg. en foran indklæbet seddel er det af Arne Magnusson erhvervet „Ex auc-

tione Roltgardianå. Num. 456."

Benyttelse og beskr.: Corpus jur. Sveo-Got. III, s. XIX—XX, X, s. XXXVII
— VIII, XI, s. XX.

AM. 47, 4to. Pap. 19'^ X 15,8 cm. 189 bl 16. århs sidste halvdel.

Kolumnetitler. Aben plads for initialer. Hvidt presset læderbind

med spænder. Bl. i"

—

1:2 og 33 id)eskrevne, ved hskrs slutning

adskillige ubeskrevne blade. Bindets 1ste inderside er tefnlig tæt

beskreven med blandede optegnelser.

Indhold:

1) Bl. 1' (i forb. med bindets inderside). Forskellige, mest

latinske tankesprog og ejernotitser.

2) BL 13-32. Uplandslagens 'Kyrkio Balk'.

3) Bl. 34-189. Kong Kristoffers landslag.

Uerkotnst og hist.: Blandt de ovennævnte ejernotitser kan fremhæves „Liber

Andreæ petrj Arofiensais" og „Hune librum mihi Andreæ Arosiensi dono

contulit optimus vir, et pietate insignis, Dominus Laurentius Benedictj

studiosus vpsaliensis, anno 1582". På en indklæbet seddel har Arne Mag-
nusson noteret „Denne Svenfke loubog haver ieg bekommet af Amtmand
Frieffe 1720".

Benyttelse og beskr.: Corpus jur. Sveo-Got. III, s. XXXVIII, XII, s. XLII—III.

24*
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æi. AM.48, 4to. /'//' /"., X 14,8 cm. 164 hl. C. lOOO. hiifmln- <ui

nrcrsknlh I staiht frrmhfrrrdr : l-nluninrfiflrr. lil. li —21.

cS'/-— .''/ /(h<.'</in'n/r
j

cndr. ciii/cl hhulc red liskr.s haiyudilsf <i(j

slutning blanke.

Indhold:

1) Bl. 1—14. Uplandslagens 'Kyrkie Balk' — ufiddmdt^

indbef. flok' 1-14.

2) Bl. 26—164. Kong Kristoffers landslag — 'Kfith/md/.

idet iKf'stiii hele 'Tiuffnti hidhit' n/aH(/lc)\ ludr. er forhnjftfl ' Btm-

ii'ni(ia haW fra i kap. 9.

Benyltfl.se og heskr.: Corpus jur. Sveo-Got. III, s. XXXVI, XII, s. XLTII.

692. AM. 49, 4to. Paji. og perg. 20 X 14,3 cm. 124 hl. Slutn. af m. årh.

Røde overskrifter, initialer, kolumnefitler , kapiteltal. Ved l/s-krs

beg. og slutning nogle ubeskrevne blade, der vise stæi'ke spfiy af

fugtighed. Brunt, presset læderbind med spænder.

Indhold:

1) Bl. 1—13^. Uplandslagens 'kyrklo balker'.

2) Bl. 13^—122'. Kong Magnus Erikssons landslag.

3) Bl. 122^—24. Gårdsretten - * svensk redaktion.

Herkomst og hist.: På bindets 1ste inderside læses med en hånd fra 16. årh.

„Denne bog hø: meg
|
elfebe bmde tel" osv., og længere nede med iit (iiu/ni

hånd „Sten Brahe". Bl. 124 v nederst findes i rødt lak et aftryk <if dit

Bantznuske våben. Hskr. har altså tidlig været i dansk ^e.

Benyttelse og beskr.: Corpus jur. Sveo-Got. III, s. XXV, X, s. XL—LI.

693. AM. 50, 4to. Pap. 20^i x 14,, cm. 147 bl. 8kr. mni af I'r/nts

Elnui (hl. 4P). Grin) IH- 'ntitinhr , hsfrs Isir /rcdirdrl. III. ///,

17 nt/ 117' stærkt heskad/gcdc og dcfcldc. ligghlrl. i (/iddlrijk,

„Svensk Lovbog".

Indhold:

1) Bl. 1—146. Kong Kristoffers landslag.

2) Bl. 140—47. Uplandslagens kirkebalk fniginniiiirish.

BenyttelHv og ln-skr.: ('(n)ins jm. Sno-dot XII. v. XXV.
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694. AM. 51, 4to. Perg. 16,h X 18,^ cm. 91 hl. C. 1400. Røde over-

shrifter, kapiteltal o(j Jcolumnetitler (disse sidste tildels be-

skadigede "ved beskæring); røde, gule og blå initialer. Bindet

fodret med papir fra et ældre regnskab. Bl. P ubeskrevet.

Ender defekt.

Indhold:

1) Bl. 1—88^. Magnus Erikssons landslag. Muligvis fra

14. årh.

2) Bl. 88^—89^ (hånd fra 15. årh.), 'erdha balkir', tillæg

til landsloven.

3) Bl. 89'—91. 'kyrkiu balker' o: Smålandslovens kristnu-

balk — muligvis fra slutn. af 14. årh. Ufuldstændig , idet to

blade ved hskrs slutning må antages at være gåede tabte; ender

„pe^ ær annur warper iwne takin".

1 håndskriftet er indlagt nedre del af et papirsblad (hånd

fra 16. årh.), indeh. afskrift af 10. kap. af landslagens

tyvebalk.

Benyttelse og heskr.: Corpus jur. Sveo-Got. X, s. I—IV (facs.), VI, s. XXVI—
VII (facs.).

695. AM. 52, 4to. Perg. 20,8 X 15 cm. 98 bl. G. 1400. To forsk, hænder.

Røde overskrifter og kapiteltal, røde, blå, gronne eller flerfarvede

initialer. Bl. 1 og 98" opr. tibeskrevne. På bl. 8—11 er skriften

meget afbleget og slidt, hist og her opfrisket med mørkere blæk.

Rygtitel, i forgyldt tryk, „Sverigs Lovbog". I marginen ad-

skillige indholdsangivelser med yngre hånd.

Indhold:

1) Bl. 1"". Latinske bonner.

2) Bl. 2—11. Sodermannalagens kirkiu-balk („Hær byrias

kirkiu balker" osv.).

3) Bl. 12—98'. Kong Magnus Erikssons landslag. -S^?V?.s^t' 5/V?e5

nedre halvdel bærer en lovbestemmelse, tilfqjet med en yngre hånd.

Herkomst og hist. : På bl. 1 " findes med en hånd fra 16. årh. skrevet „Sten

Brahe". Nederst bl. 97^' er aftryk af to laksegl, et sort og et rødt, der vist-

nok have fremstillet henholdsvis det Rantzauske navnetræk og våben.

Benyttelse og heskr.: Corpus jur. Sveo-Got. IV, s. XIV, X, s. XXXII.
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696. AM. 53, 4to. Pcnj. 20 x U;/ cm. 118 hl. 14. århs sidste halvdel

Røde overskrifter, kapiteltal og kolumnetitler (disse sidste tildels

beskadigede ved heskærincf); røde og blå initialer. I hskr. ad-

skillige defekter, betegnede ved indsættelsen af hvide papirsblade,

ligesom defekteti er angivet af Arne Magnusson ved 2)åskrift på

det nærmest foregående blads nedre margen. Bl. 8—9 plettede,

af bl. (i og 62 er det ubeskrevne perg. af nedre margen beskåret;

gennem midten af bl. 106—11 går en flænge. Bl. 22^ og 49"

optages nedre margen af en længere retslig notits.

Indhold:

1) Bl. 1' (hånd fra c. 1500). Dyrekredsens tegn, deres

forhold til årets arbejder og de menneskelige

foretagender — Svensk.

2) BL 1^—7'. Calendarium. På 1ste side er med en hånd

fra 16. årh. optegnet nogle latinske sætninger.

3) Bl. 7' (hånd fra c. 1500). Edens betydning - Swusk.

Endvidere findes her (med ældre hånd) et alfabet.

4) Bl, 8^ *) 4 linjer runeskrift, muligvis indeholdende

latinske tankesprog, ^) Svenske optegnelser (16. årh.),

næsten ulæselige.

6) Bl. S''—113. Kong Magnus Erikssons landslag. For-

skellige lakuner, ender defekt i Tyvebalkcns 33. kaj), med ordene

„fol py at ængin fynd maa aff py hæ(ræpe)".

Benyttelse og heskr.: Corpus jur. Sveo-Got. X, s. XIII—XIV.

697. AM. 54, 4to. Pap. 20,3 X 16,? cm. 58 bl. (57 + 1^'') med nogle efterfg.

ubeskrevne. Skr. 1587 af David Bilefeld. Som regel røde over-

skrifter og initialer. I marginen hist og her enkelte tillæg og

rettelser. Bl. 1 bærer kun med latinske taltegn årstallet 1587.

Gutalag, med tilhørende register („Hier B3nnas Gutha Lagh").

Herkomst og hist.: Bl. 55^ 7iederst er af skriveren tilfojct „Exaratum A° 1587.

11. Calend: lunij, per Dauidem | Bilefeld Eccleriarteii Barliug boénrem ae

pjæporitum | Boiealis TERTIANÆ. iuxta | Tenozem Veteiis Exemplaris
|

Anno MCD.LXX: scripti". Ved håndskriftets slutning står „Anno 1587. 19.

Maij.
I
D. B. C." På en foran indklæbet seddel har Arne, Magnusson gjort

nogle uddrag af dette Imndskrift og tilfujet nogle bemærkninger om det, hvoraf

det fremgår, at det har tilhørt J. Bosenkrantz (amtmand i Fyn, d. 1695).

Benyttelse og beÆr.: Corpus jur. Sveo-Got. VII, s. XVI (facs.).
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698. AM. 55, 4to. Fap. 22 X 16,a cm. 70 hl. (60 + f'^'). C. 1600. Bl
59"—60, 66—67, 68"— 69*' uhesJcrevtie. Indh. i et med papir

hetruhket perg.-hl. af en latinsk messebog med noder. På bindets

forside er skrevet „DEN
|
GAMLE

|
GVLLANDS

|
LOW".

Indhold:

1) Bl. 1'. Titelblad: „GULLANS | LOVE.
|
Claudius

Chriftopliori. F."
|
Herunder af en nyere hånd tilfojet „(Ly-

schander
| f 1623.)".

2) Bl. 1^'«—59^ Gutalag i dansk oversættelse — med

forangående indholdsfortegnelse („Her beginnis gullands Lou").

3) Bl. 60"". Nogle få værdiberegning s -optegnelser.

4) Bl. 61—65. „Eegifter offiier Den GuUenfke
|
louw"

— kun nogle få linjer på hver side.

Bl. 68'' findes en afskrift af de øverste linjer bl. 14*'. Bl.

69" bærer nogle penneprøver og lign.

Herkomst og hist.: Af titelbladet fremgår, at håndskriftet har tilhørt Cl. Ly-

schander; om det er skrevet af ham synes tvivlsomt.

Benyttelse og beskr.: Corpus jur. Sveo-Got. VII, s. XVI (facs.).

699. AM. 56, 4to. Perg. 27,7 X 20,8 cm. 76 bl. Tospaltet. Beg. af lå. årh.

Flerfarvede og stærkt ornamenterede initialer., røde overskrifter.

Marginal- og interlinear-antegnelser med yngre hånd; enkelte

steder er den ældre skrift opfrisket eller understreget. Ender

defekt. Samme hånd som AM. 302, fol. m. fl.

Kong Magnus lagabøters Norske landslov, med kong Magnus

til loven hørende retterbøder, der standse med ordene „tiU

bo2n ero mat annongar".

Håndskriftet er udførlig beskrevet i Norges gamle Love IV,

s. 539—41.

Herkomst og hist. : Foran er indklæbet to AM^^e notitssedler , hvoraf den ene

meddeler indholdet af de til hskrs ældre bind hørende smudsblade; ifg. disse

er hskr. 1577 givet af Anne ^Knickuo dotter^ til Anders Nielsson i Krogen

;

senere tilhørte det Hans Theste på 'Huedi' og 1682 M. Scanchius. Den 1ste

AM»^^ seddel giver oplysning om nogle rester af 4 eller flere bortskåme perg.-

blade, af hvilke endnu den gang sås spor bag i håndskriftet.

Benyttelse og beskr.: Gulapingslog, Havniæ 1817 (facs.); K. Maurer, Das sog.

Christenrecht Kg Sverrirs, Miinchen 1877, s. 3; Chrania Vidsk. Selsk. Forhandl.

1879, nr 14, s. 2, 17, 19, 20, 46—47; NgL.
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700. AM. 57, 4to. Pcrg. ^>7,8 X ;^r>6 cm. 40 hl. Tospaltet. 14. århs sidstr

halvdel. Røde overskrifter, flerfarvede initialer. Adshillige de-

fcktet; lakmieme ere fremhævede af Arne Magnusson ved på-

tegning på foden af det nærmest foregående blad. I marginen

itidholdsangivelser fra 17. årh.

Indhold:

1) 61. 1—40'. Kong Magnus lagabøters Norske landslov.

2) Bl. 40-^-^. Kong Håkon Håkonssons bekræftelse af kardi-

nal Vilhelms forordning om helligdage og kirkegods.

3) Bl. 40\ Kong Håkon Magnussons forordning om land-

skyld i Viken.

4) Bl. 40^^ (hånd fra 10 årh.). Formular for tingsætning.

Bag i håndsJcriftet er indfæstet 6 oktavblade (papir)
;
på det

første har Arne Magnusson gjort nogle notitser ang. norske

lovstykker i dansk oversættelse ; hl. 2—3 er afskrift af stykke

3, hl, 4—6' af stykke 2— hægge udførte for Arne Magnusson.

HåndsJcriftet er udførlig heskrevet i Norges gamle Love IV,

s. 541—43.

Herkomst og hist.: Stykke 4 er underskrevet „Mart. Nielfsonn", der vel altså

har været^er af håndskriftet. Ifg. en foran indklæbet AM«^ seddel er hskr.

erhvervet i Bergen og har tilhørt præsten Gerhard Miltzov på Voss.

Benyttelse og beskt:: Gulapingslog 1817; Bipl. Isl. I; Chrania Vidsk. Sclsk.

Forh. 1879, nr 14, s. 6; NgL.

701. AM. 58, 4to. Perg. 22,5 X 16,s cm. 86 hl lospaltet (med undtagelse

af de 2 første og 5 sidste hl.). 14. årh: Røde overskrifter, for-

skellig farvede initialer. Forskellige yngre og ældre marginal-

henvisninger. Adskillige defekter, af Arne Magnusson frem-

hævede ved påtegning på foden af foregående hlad. Bl. 65 er

næsten ganske hortskåret, så at kun nogle bogstaver langs indre

margen stå tilhage. Bl. 19, 23, 28, 29 ere heskadigede ved

bortskæring af ydre margen, hl. 78, 84 ved nedre margens af-

skæring. Bl. 1 * ubeskrevet. Foran på bindets inderside er med

en hånd fra 18. århs slutn. en latinsk hedommelse af codex

antegnet. Efter hl. 2 fandtes ifg. en påtegning af A. M. i sin

tid rester af fire nye blade.
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Indhold:

1) Bl. I'' (hånd fra 16. århs slutn.). Om edens betyd-

ning — Dansh.

2) Bl. 2 (hånd fra 16. århs slutn.). „Etiegh Norgis kon-

ingar ftaa
|
harald haarpagre indtill ko/7ge olap". Ender

defekt med „och Halffdan fuartte, och Sigroder".

3) Bl. 3-11'. Eidsivatings ældre kristenret, l-orteie recension.

4) Bl. 11'. Kap. 24 af Borgartings nyere kristenret.

5) Bl. 12—81. Kong li/lagnus lagabøters Norske landslov,

efterfulgt af slutnings-retterbøder og epilog.

6) Bl. 82—86. Retterbøder af kongerne Magnus Håkonsson,

Erik Magnusson og Håkon Magnusson.

Bag i håndskriftet er indhæftet 7 oktavblade (papir), inde-

holdende en for Arne Magnusson udført afskrift af hskrs sidste

retterbod (Håkon Magnusson, om udlændingers told).

Håndskriftet er udførlig beskrevet i Norges gamle Love IV,

s. 543—46.

Herkomst og hist.: I påskrifter på sidste side nævnes som ejere af fiskr. i

ældre tid „armunder" og „. . . figurderfoM" ; bl. 1 '' navngiver „Jacop lauriszon"

sig som ejer 1576 ; ifg. A. M.s påtegning på bagsiden af den første af de to

foran indklæbede sedler stod på det ældre bind „Cai'l AnderCen anno 1575".

Den nævnte AM^^^ notitsseddel indeholder., foruden indholdsangivelse , den op-

lysning., at codex fra Norge er kommen til gehejmeråd Moth, som forærede

den til A. M.

Benyttelse og beskr.: Gulapingslog, Havniæ 1817; Chrania Vidsk. Selsk. Forh.

1879, nr lå, s. 6; NgL.

702. AM. 59 a, 4to. Pap. 20,^ X 16 cm. 7 hl. Sidste del af 17. årh.

'Odals Bålkur' o: 69alsbrig5i (kap. 1—17) i kong Magnus

lagabøters Norske landslov.

He^'komst og hist.: På en foran indlagt seddel har Arne Magnusson noteret

„Ur bok lem fyrrum hefwr att Magnus Jons Ion Idgmadjtr, enn eg teck fra

Gudrunu f>orgilsdottur."

Benyttelse og beskr.: Norges gamle Love IV, 546.
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7rø. AM. 59 b, 4to. Pap. 20,s X l(i,4 cm. 4 hl. G. 1700. Sidste sMe

(bl. f) er fUfo jet red nt .431"'' sJcnvcr.

„Odals Balkut eda Landabr/gdaba/A't/r ur Gu\a}fiings hoW.

Samme indhold som foregåetide nummer.

Benifttelse og beakr.: Se foreg. nr.

Ved fejlcKjtig påskrift have belegnvlscrne a og b tidligere for

disse to numres vedkommende været omhyttede.

704. AM. 60, 4to. Ferg. 21 X 15,^ cm. 103 hl. 14. årh. Røde over-

skrifter, Jcapiteltal og kolumnetitler., røde eller forsJcellig farvede

initialer. Marginalhenvisninger og lign. fra 16. og 17. årh. Bl.

87 er repareret ved tilfqjelse af bladets nedre del, som er udfyldt

med yngre skrift. Brunt, presset læderbind.

Indhold:

1) Bl. 1—Q\ Kong Magnus lagabøters kristenret for

Gulating.

2) Bl. 6''—7. Om tienden, to kapitler. Storste delen af

bl. 7" ubeskreven; nederst på siden en notits fra 17. årk. i

efterligning af oldsproget.

3) Bl. 8—21^ Frostatings kristenret.

4) Bl. 2V—S1\ Kong Magnus lagabøters Norske landslov.

5) Bl. 81^—98\ Bergens bylov.

6) Bl. 98^—103 ^ Retterbøder af kongerne Håkon
Håkonssonj Magnus Håkonsson, Erik Magnusson,

Håkon Magnusson, samt om gejstlighedens ret og

skyldighed. De sidste linjer hl. 103 ere tilfojede i yngre

sprogform (17. årh.).

7) Bl. 103\ Grænseskel njellem Norge og Sverige —
ufuldst. Herefter følger i dansk sprogform fra 17. årh. an-

givelse af Ledingsskibenes antal.

Håndskriftet er udførlig beskrevet i Norges gamle Love IV,

s. 547—49.

Benyttelse og beskr.: Gtdapingslog, Havniæ 1817; Bergens gamle Bylov, Kbh.

1829; Annaler f. ^ord. Oldk. 1844—45, s. 157; Frumpartar ial. tungu, s.

XXXVI— VIII; Monumenta hist Norv., Chrania 1880, s. LX; Chrania Vidsk.

Selsk. Forh nr 14, s S, 20; NgL. (facs).
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705. AM. 61 a, 4to. Perg. 22,,} X 17,s cm. 76 hl. (ind. tre papirshl. 1 - 1^"-).

1ste del af 14. årh. Bøde overshrifter og (delvis) Jcolumnetitler^

flerfarvede initialer. Bl. 2 senere indsat, bl. 52'' uheslcrevct.

Yngre marginalantegnelser. Prik over i og Jerølle over n er i

membranen senere tilfojet. Gennem hele håndskriftet er på

bladene fastklæbet småsedler (ialt 78, deraf 76 perg.), der med

en hånd fra 16. årh. give tillæg eller henvisninger til loven.

4 i håndskriftet indklæbede AM^^ sedler give oplysning om

hertil hørende bestanddele, som — efter af Arne Magnusson at

være udtagne — en tid have været opførte under AM. 95, 4^° og Ny

kgl. Sml. 1654, 4^, men nu udgore AM. 61 b, 4^°. Flere lakuner.

Indhold:

1) BL 1—V^' (Papir, slutn. af 16. årh.). ") Ejernotitser,

tankesprog og lign.; '') „Om 10. Aars Leidangs faldt

eller Lengre"; °) „Om Tindefaldt"; ^) Register over

sagøre; *) Borgerskabsed i Bergen (til Kristian IV), på

Dansk og Tysk; *) „En Domwieris Daglig Bøenn";

*5) 'Huorledis Laugtingedt Sættis y Bergen' (ender

defekt).

2) Bl. li'**«"^—51. Kong Magnus lagabøters norske iandslov.

3) BL 62'—64\ Bergens bylov.

4) BL 66—71'. Farmannalov og bylovens tyvebalk. Far-

mannaloven begynder defekt, med ordene „tueoia manwa vittni".

6) Bl. 71'—73. Retterbøder af kong Håkon Magnus-

son — ender defekt.

Håndskriftet er udførlig beskrevet i Norges gamle Love IV,

s. 549—53.

Herkotnst og hist.: Bl. 1 (1ste pajnrsbl.) nævnes sam ejer „Jens Nielfson, som
Thientte Claus Skiell", af ham købte „Michel Jenrson" bogen 1579. Få, to

foran indklæbede sedler giver Arne Magnusson dels oplysning om håndskriftets

indhold, dels meddelelse om, at ?iskr. er købt på vicestatholder Gabels avk-

tion 1709.

Benyttelse og beskr.: Gulapingslog, Havnice 1817; Chrania Vidsk. Sclsk. Forh.

1879, nr 14, s. 6, 21, 22; NgL.

706. AM. 61 b, 4to. Perg. og pap. 22,6 X 17,3 cm. 35 hl, 16. århs 2den

halvdel.
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T (en tid indlemmet i AM. 95 b, 4'". Perg. 5 hl).

1) Bl. 1. Bruds fi/Jclr af Kong Magnus lagabøters Norske

landsiov, omf. kobebalkens kapp. iO, 13,24 {imnf.kA\i. 14— IGj.

2) Bl. 2—4. Brudstykke af Farmann alov, i dansk over-

sfcttclse, heg. i kap. 4 „Endt Skiiper fkall Intedt Baade ther

forre", ender med kap. 13.

3) Bl, 6. Brudstykke aflbnsbbk, omf. tyvebalkeus kap. 13— 15.

II (en tid indlemmet i Ny kgl. sml. 1654, 4*". Pujk 30 hl.).

Vedtægter for Bergen, forordninger fra 14—16. årh., der-

iblandt 'S au da Breff (for Færøerne), domme og Ugn. —
indholdet specificeret i Norges gi. Love IV, s. 551—53.

Herkonifit og hist. : Angående I har Arne Magnusson på et tilhørende omslag

noteret, at disse blade oprindelig vare indsyede for og hag i en gammel norsk

lovbog på pergament, som han år 1709 købte på vicestatholder Gabels avktion

(0: AM. 61a, 4'"). Også II fmr samme oprindelse, hvorom henvises til den

udførlige beskrivelse i Norges gi. Love.

Benyttelse og beskr.: Norges gamle Love IV, s. 551—53.

707. AM. 62, 4to. Ferg. 243 X 17 cm. 90 hl. Beg. af 14. årh. Røde

overskrifter, røde og blå initialer. Håndskriftet bærer ved be-

gyndelsen og (navnlig) ved slutningen spor af fugtighed; af bl. 7(i

er nedre margen afreven. Brunt, presset læderbind, indvendig

betrukket med beskrevet perg. fru et latinsk kirkeligt håndskr.

Det således benyttede foliohlad danner tillige smudsblad, hen-

holdsvis foran og bag i bogen.

Indhold:

1) Bl. 1—82. Kong Magnus lagabøters Norske landsiov,

med tilhørende rett erbøder 0;f7 epilog.

2) Bl. 82-^ 90. Den nyere Guiatings kristenret.

Håndskriftet er udførlig beskrevet i Norges gamle Love IV,

s. 553—50.

Herkottuit og hist.: Ved håndskriftets begyndelse (bl i'> findes Th. Torfæus

valgsprog og navn. Yderligere oplysninger om ditte hskr. indeholde Arne

Magnussons optegnelser på sedlerne a—e. Det var ifg. disse købt pa „Ral"mus

Rafmufrens auctiuu" af en guldslager, som solgte Torfeeus bogen 1707. Foran

i håndskriftet fandtes — foruden spor af fire andre blade — 4 perg.-blade,

indeh. Nidaros bisperække, samt latinske og danske kirkelige småstykker , be-

skadigede af fugtiglied; disse blade borttog Arne Magnus.Hon (findes tillige-

med A. M.8 afskrift i AM. 68.3, 4'" og 258 b, 8"" — Addit 7 t, 8'"). Bag i fandtes
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ligeledes nogle blade, hvorpå „Rettarbota rufl"; uagtet A. M. angiver at have

ødelagt dem, efter at de vare afskrevne, findes vistnok også disse i AM.683,¥'.

Håndskriftet lod A. M. ombinde.

Benytte1.se og beskr.: Gulapingslog, Havniæ 1817; Chrania Vidsk, Selsk. Forh.

nr 14, s. 3; NgL. (facs.).

708. AM. 63, 4to. Perg. 19sX i^ cm. 46 hl. 14. årh. Bøde otwrsJcriffer,

røde, f/ronne eller brogede initialer. Marginalier fra c. 1500,

beskadigede ved beskæring. Defekt.

Indhold:

1) Bl. 1—46^ Kong Magnus lagabøters Norske landslov,

med tilhørende retterbøder og epilog. Begynder i lande-

værnsbalkefi „pa fkaZ hann kalla ttl fin gmnna fina".

2) Bl. 46^ (hånd fra 15. årh.). *) Kap. 24 af Borgar-

tings nyere kristenret, •*) „jtew ner brudlaup ma
g^ora".

Beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 556—57.

Herkomst og hist.: Ifg. en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson erholdt

dette håndskrift af en Jon porsteinsson. Bl.46>' nederst findes et par skriver-

fraser, bl. 46 ' nederst har været udfyldt af — senere igen udslettede — notits^

fra c. 1600.

Benyttelse og heskr.: Gulapingslog, Havniæ 1817; Dipl. Isl. I, Kph. 1857—76;

Chrania Vidsk. Selsk. Forh. 1879, nr 14, s. 6; NgL.

709. AM. 64, 4to. Pap. 20,^ X 16 cm. . 353 bl. C. 1600. Røde over-

skrifter og initialer; adskillige marginalhenvisningcr, tildels røde,

med rødt er også en ældre foliering af hskrs to hoveddele ud-

ført. Initialerne tildels store og stærkt ornamenterede. Bl. 8 er

et senere indsat, til angivelse af lakune benyttet blankt blad, hl.

90\ 239, 33r, 337'' opr. ubeskrevne.

Indhold:

1) Bl. 1—230'. Kong Magnus lagabøters Norske landslov

(Gulatingsloven) i dansk oversrptUiso.

2) Bl. 230^—38. Register over loven.

3) Bl. 240—43. Register over sagøre, med overskrift „Ta-

bula totius Legis Noruegiæ".
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4) Bl. 244—331'. Retterbøder, recesser og lign. fra 13-

16. årh., de ældre i ddnsk ovcrsætUlsc.

6) Bl. 332-34'. Uddrag af 'Lauritz Hanfons Lougbog for-

dum Laugmand y Stauanger. Anuo MDLXX'. ()ii//'>i'l( r

mønt, mål, vægt, „bugilde kiorlag", samt nogle ordforklar-

inger (disse Hlfojedc med en anden hånd?).

6) Bl. 334^-36'. „Danmarcl(i8 Adels Gambjle Naffn och

Slechter".

7) Bl. 335^. „Fiorten Konningens Capel|ler wdj Norrigis

Riige".

8) Bl. 335 \ „Infcriptio Magni Lapidis dictj
|
(Lappe Stenen)

fiti iuxta littus
|
munitionis Kronebiirgenfis An|no 1577".

9) Bl. 336—37'. „Nogle Sporgfmaall vdj Norgis Low fom
|

fiunis morcke oc vel forandris kunde" — med tilhørende

„Gienfuar".

10) Bl. 338-53. Jorgen Lyckes retterbod, 1568.

TJdf. beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 557—59.

Herkomst og hist.: Håndskriftets hoveddel skal ifg. NgL. IV være skrevet af
hl/skriveren i Bergen Peder Nilsson Lem. Bl. Ir angiver Abfolon Abfolonfiin

Beier sig som ejer af håndskriftet; forskellige personnavne forekomme bl. 90'\

239", 335r, 337" — deriblandt dog rueppe noget 'Beriulfsøn' {men Berentfson).

Benyttelse og beskr.: Clirania Vidsk. Selsk. Forh. 1879, nr 14. s. 24, 46, 56;
NgL. Se endv. ang. stykke 5 Paus, Forordninger for Norge, s. 1040—44,
og m. h. t stykke 6 Holbergs Danemarks og Norges geistl. og verdsl. Staat, 8.

273—74.

710. AM. 65, 4to. Ferg. 28,^ x 16 cm. 99 hl. 14. årh. Røde oversJcrifter,

røde og hlå initialer. Forskellige, yngre og ældre marginal-

tilfojelser, nogle med Torfæus hånd. Arne Magnusson, der på

forsatshladets inderside har givet optegnelser ang. landsloven, har

ligeledes ved påtegning på foden af bladene angivet nogle lakuner

i håndskriftet. Brunt, presset læderbind. Bl. 99" ubeskrevet.

Indhold:

1) Bl. 1—59. Kong Magnus lagabøters Norske landslov,

med tilhørende retterbøder og epilog. Beggndrr defekt i lande-

værnsbalken „(ha)feti huær mo2k Bilfrs ui9 kon^ng".

2) Bl. 60—66'. Retterbøder af kongerne Erik Magnus-
son og Håkon Magnusson.
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3) Bl. 65^-77. Tunsberg bylov.

4) Bl. 78—79^ Om gejstlighedens ret og skyldighed.

6) Bl. 79"^—79\ Kardinal Vilhelms forordning om den

norske kirkes rettigheder (gammelnorsh oversættelse).

6) Bl. 80—99^ Ærkebiskop Jons kristenret.

Udf. beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 559—61.

Herkomst og hist.: Til oplysning om hskrs historie tjæne dels påskrifter hl. 1^

og 99*" (Th. Torfæus navn og valgsprog og på det sidste sted tillige navnet

„P E Brandal"), dels tre foran indfæstede AM^^*^ sedler; af disse erfares, at

bag i håndskriftet, som var i ,,rifnu onytu bande", men som er blevet ombundet

af A. M., fandtes to småstykker på papir a) et dansk ærevers til lav-

manden i Bergen Pouel HellielTon, 1602, hvem håndskriftet rimelig-

vis har tilhørt, og h) fremstilling af de fyrstelige m. fl. indskrifter
på en rude i Bergen, 1599. Få indersiden af bindet hag i hskr. havde

nævnte P. E. B) andal atter skrevet sit navn og årstallet 1654. A. M. havde

erholdt håndskriftet af Th. Torfæus hustru år 1715. Foran i hskr. lå en af
Asg. Jonsson udført værdiløs afskrift til udfyldning af lovens manglende be-

gyndelse.

Benyttelse og beskt.: Gulapingslog, Havniæ 1817; Dipl. Isl. I, Kph. 1857—76;
K. Maurer, Bas sag. Christenrecht Kg Sverrirs, Miinclien 1877, s. 3—4;
Chrania Vidsk. Selsk. Forh. 1879, nr 14, s. 5, 18, 21; NgL.

711. AM. 66, 4to. Pap. 19,b x 15,3 cm. 159 hl C. 1700. Shr. af Åsgeir

Jonsson.

Den ældre Gulatingslov — afskrift efter Cod. Rantzoviamts.

Benyttelse og heskr.: Norges gamle Love IV, s. 561, sml. 596.

712. AM. 67, 4to. Pap. 19,s X 15,5 cm. 82 hl. C. 1700. Åhen plads for

initialerne.

Kong Magnus lagabøters Norske landsiov — afskrift efter

AM. 68, 4'".

Benyttelse og heskr.: Gulapingslog, Havniæ 1817; Norges ganUe Love IV,

8. 561.

713. AM. 68, 4to. Perg. 19,^ x 14,s cm. 66 bl Beg. af 14. årh. Røde

overskrifter, røde og hid initialer eller åben plads for disse; enkelte

steder (f eks. bl. I"") er skriften senere opfrisket. Bl. 12 tiU

hører oprindelig ikke dette Jiskr.; hl. 65—66 ere skrevne med en
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noyct yntjre hånd end det foregående, Hist oy her marymal-

nnicnnelser, hl. 61^ tillæg fra gammel tid. Hskr. ender defekt.

Indhold:

1) Bl. 1—8% 17'—63\ Kong Magnus lagabøters Norske

landslov med tilhørende Rett erbøder og Epilog.

2) Bl. S''— 17 ^ Eidsivatings ældre kristenret i vidtløftigere

recension, indsat i landsloven efter de)ni(S' kristendoms-halk.

3) Bl. 12 (slutn. af 14. årh.). Brudstykke af Vikens ældste

kristen ret — indsat i den under stykke 2 anførte kristenret

og ved henvisningstegn anvist plads hl. 11".

4) Bl. 63'—66. Retterbøder af kongerne Erik Magnus-

son og Håkon Magnusson.

Håndskriftet er tidførlig beskrevet i Norges gamle Love IV,

s. 561—63.

Herkonusf og hist.: Bl.68^\, ved landslovens slutning, findes antegnet af en med
håndskriftet samtidig hånd „Iiigulper dagi;inz Con a pefl'a logbok". Pil en

foran indklæbet seddel, indeholdende A. M.s notitser om håndskriftet, meddeles,

at A- M. år 1704 har erholdt dette til forcering af den islandske lagmand

SigurDur Bjornsson. Foran er ligeledes indklæbet et brudstykke af det ældre

forsatsblad.

Benyttede og heskr.: Gulapingslog, Havniæ 1817; Dipl. Isl. I, Kph. 1857—76;

Chrania Vidsk. Selsk. Forh. 1879, nr 14, s. 5 ; NgL.

714. AM. 69, 4to. Perg. 18 X 15,5 cm. 85 bl 14. århs l.ste halvdel. Svage

spor af røde overskrifter og initialer; perg. er slidt og hullet, ad-

skillige blade beskadigede. Flere defekter, fremhævede af AM.
ved påtegning på foden af foreg. bl. Fra 17. årh. findes flere

islandske marginalantegnelser og navne — dog i det hele uden

betydning. Bl. 85", sidste halvdel, ubeskrevet.

Indhold:

1) Bl. 1—81'. Kong Magnus lagabøters Norske landslov

med tilhørende retterbøder og epilog.

2) Bl. 81'—86. Retterbøder af kongerne Erik Magnus-
son og Håkon Magnusson.

Beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 56.3.

Ilerkotnsf og hint.: Ifg. to foran indklæbede AM"'"' sedler har A. M. år 1698

er/toldl håndskriftet fra dav. viee-lagmand Påll .Joiisxmi (Vnialin) jxi Island.

til hvem det var kommet fra Leirdrgardar.
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Benyttelse og beskr.: Gtilapingslog , Havniæ 1817 (facs.); Dipl. Isl. I, Kph.

1857—76; Chrania Vidsk. Selsk. Forh. 1879, nr 14, s. 5; NgL.

716. AM. 70, 4to. Pap. 19,s X 16 cm. 97 hl. Slutn. af 16. årh. (1586).

Bøde overskrifier , åhen plads for initialer. Bl. 1 repareret ved

overhlæhning af den ubeskrevne første side. Bl. 1"—2^ inde-

holder kun ejernavne og lignende på-skrifter , hl. ^"

—

6^ ube-

skrevne; endv. efter hskrs slutning en mængde uheskreone blade.

Enkelte marginalantegnelser.

Kong Magnus lagabøters Norske landslov — afskrift efter

AM. 69, 4'", med to lakuners udfyldning efter Jonsbok.

Beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 564.

Herkomst og hist. : Af de i håndskriftet indførte påtegninger ses, at dette i 17.

årh. har tilhørt sysselmand Jon Magnusson og dennes sonner Cruttmundur og

Eggert.

Benyttelse og beskr.: Gulapingslog, Havniæ 1817; NgL.

AM. 71, 4to. Berg. 23,8 X 18 cm. 61 bl. Tospaltet. 14. drhs 1ste

halvdel. Bøde over.<ikrifter
,

flerfarvede, tildels stærkt ornament-

erede initialer. Bl. 8" for storste delen ubeskrevet, af hl. 9 er

marginen delvis bortskåren. Hist og her marginalantegnelser.

Indhold

:

1) Bl. 1—60\ Kong Magnus lagabøters Norske landslov,

med kong Magnus tilhørende re tterbøder og epilog.

2) Retterbod om fællig, af kong Håkon Magnusson,

optager delvis det opr. næsten helt ubeskrevne bl. 8.

3) Bl. 60'^—61 (14. århs sidste hahdel). Privilegier for

Bergen, af kong Erik Magnusson.

Udf. beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 564—65.

Herkomst og hist.: Af to foran indklæbede AM^^« sedler fremgår, at Arne

Magnusson har erholdt håndskriftet af justitsråd Rostgård, til hvem det var

kommet fra præsten Peder Syv (Hellested, Sæland); A. M. udskilte fra hskr.

en tilhørende dansk oversættelse (AM. 75, 4^°) og lod det på ny indbinde. På
det ældre Und stod „lONAS MAGNI. | ANNO 1598", indvendig på bindet

„Jacob Anderfson".

Benyttelse og beskr.: Dipl. Isl. I, Kph. 1867—76; CJirania Vidsk. Selsk. Forh.

1879, nr 14, s. 5, 49; NgL.

25
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717. AM. 72, 4to. Perg. 25 X 18^ cm. 58 hl 14. århs her/. Rødr og

ffronne initialer; stor og plump .^ikrift. Håndskriftet, der har

adskillige defekter, er på flere steder heskadiget ved flcenger og

hortskæring af marginen. Forskellige marginalnotitser og enkelte

tegninger. Sidste halve side optages af penneprøver og lign.

Indhold:

1) Bl. 1—2'. Kong Erik Magnussons almindelige retterbod

— hegynder defekt med ordene „vi5 pio2poiigf giop ok tiuiidar giop".

2) Bl. 2''—58. Kong Magnus lagabøters Norske landslov,

med Magnus slutningsretterbøder og epilog.

Beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 665—06.

Herhonist og hist.: Arne Magnusson har på to foran indklæbede sedler nogle

notitser om håndskriftet, som han har fået i Danmark.

Benyttelse og heskr,: Giilapingslog, Havniæ 1817; Chrania Vidsk. Selsk. Forh.

1879, nr 14, s. 3; NgL.

718. AM. 73, 4to. Pap. 21 ^ X 16,^ em. 28 hl C. 1700. Skr. af Magnus

Einarsson.

Tunsberg bylOV — afskrevet efter AM. 65, 4'".

Beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 566.

719. AM. 74, 4to. Perg. 20,5 X U5 cm. 35 hl 14. årh. Tospaltet.

Røde overskrifter og initialer. Hist og her marginaliilfdjelser.

Adskillige defekter, tildels fremhævede ved påtegning af Arne

Magnusson.

Kong Magnus lagabøters Norske landslov.

Beg. „næpwdz m.anne. vi. awa" (pingfh. kap. 2), ender

„lyklæ ok pa æi. pa b2io(te)" (Landslb. kap. 14).

Beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 566.

Herkomst og hist.: Ifg. en foran indklæbet AM^^ seddel er håndskriftet er-

hvervet „ex auctione Birkerodianå 1709".

Benyttelse og beskr.: Gulapingslog, Havniæ 1817; Chrania Vidsk. Selsk. Forh.

1879, nr 14, s. 5; NgL.

720. AM. 75, 4fo. Pap. 23,3 X 16,3 cm. 118 hl 16. årh. Tospaltet Ad-

skillige sider ubeskrevne. Ved hskrs heg. og slutn. hlanke blade.

Bindet betrukket med beskrevet perg. fra et latinsk kirkeligt Jiskr.
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Kong Magnus lagabøters Norske landslov i dansk over-

sættelse.

Er udtaget af AM. 71, 4^", hvor den tilsvarende gammel-

norske tekst findes.

Hist og her indskydes på de olme pladser tillæg {tildels

underskrevne H B): Uddrag af Jonsbok samt af norske

retterbøder og forordninger ned til 16. årli.

Bl. 118'. Værdiberegning („En Mark Guld er aatte
|

mark penninger").

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„Translatio Danica Codicis LL Norvegicarum Magni Regis. Ex Codice qvi

olim fuit Domini Petri Septimii [var fkudt igennem pergamentsbogen]".

Benyttelse og beskr.: Chrania Vidsk. Selsk. Forh. 1879, nr 14, s. 49; Norges

gamle Love IV, s. 56T.

721. AM. 76 a, 4to. Pap. 21 s X 16,2 cm. 49 hl. (ind. titelhl). C. 1700.

Skr. af præsten Jon Gislason.

Bergens bylov.

Afskrift efter AM. 323^ fol. med udeladelse af kristendoms-

halk, landeværnshalk og mandhelgehalk.

Benyttelse og beskr.: Bergens gamle Bylov, Kbh. 1829; Norges gamle Love

IV, s. 567.

722. AM. 76 b, 4to. Pap. 21,8 X 17 cm. 22 hl. Slutn. af 17. årh. Skr.

af Gudmundur Gudmundsson.

Tunsberg bylov.

Afskrift efter C. 15, 4*° i det kgl. hiU. i Stockholm,.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„f>etta Exemplar hefur ritad Gudmundwr Gudmnndzfon , i Sviariki, og er

ritad efter Codice in Archivo Regis Sveciæ".

Benyttelse og beskr.: Som foreg. nr.

723. AM. 77 a, 4to. Pa}^. 21,a X 10,6 cm. 16 hl. C. 1700. Sandsynligvis

."ikr. af Magnus Einarsson.

Eidsivatings ældre kristenret.

Afshrift efter AM. 58, 4">.

25*
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Foran er indklæbet en AM^^ notitsseddel^ hvor også G. Thorkelin har
gjort nogle antegnelser.

Benyttelse og heskr.: Norges gamle Love IV, s. 567.

724. AM. 77 b, 4to. Pap. 21 9 X 15,s cm. 18 hl. 16. årh. (mCG). SJcr.

af Jacobus Matthias Agricola. Bl. 1 optafjcs af .skriveren.^- navn

og årstallet for afskriften.

Borgartings nyere kristenret.

På forsatsbladet findes en notits af Jon ()lnfsson fra Svefneyjar.

Benyttelse og beskr.: Norges gi. Love IV, s. 567.

725. AM. 77 c, 4to. Pap. 21 X 1C,,b cm. 20 hl. C. 1700. Sandsynligvis

sJcr. af Magnus Einarsson.

Eidsivatings ældre kristenret (kortere recension).

Ender defekt i kap. 42 „x. er b2od2 kona".

Afskrift efter en membran i Københavns gamle universitets-

bihliothek, brændt 1728.

Beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 567—68.

Herkomst og hist.: Til hshr. høre de AM"^ notitssedler a—e, med forsk, op-

lysninger, ang. hvilke henvises til NgL.

726. AM. 77 d, 4to. Pap. 20,2 X 16 cm. 16 hl. C. 1700.

Eidsivatings ældre kristenret.

Afskrift efter^ AM. 68, 4'".

En foran indklæbet AM^^ seddel angiver originalen som oprindelig

tilhørende lagmand Sigurdur Bjornsson.

Benyttelse og beskr.: Norges gamle Love IV, s. 568.

727. AM. 77 e, 4to. Pap. 21,b X 16^ cm. 16 bl. C. 1700. Skr. af Magnus

Einarsson.

Gulatings nyere kristenret.

Afskrift efter AM. 62, 4'" — ifg. A . M.s notits m code.r, hun

har erholdt af pormodur Torfason.
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Nævnte notits er skrevet på forsiden af to sammenhængende

Tivartblade, hvis indersider hære en senere overstreget stamtavle

fra „Ebbo Sunonis princeps belli in lena" gennem tre led

(A. M.s hånd).

Benyttelse og beskr.: Norges gamle Love IV, s. 568.

728. AM. 77 f, 4to. Pap. 20,4 X 16,5 cm. 11 hl. G. 1700. 1ste hl. til-

fojet med Arne Magnussons hånd, hl. I*" uheshrevet med und-

tagelse af titel og oplysende notits.

Gulatings nyere kristenret.

Ifg. Arne Magnusson afskrift efter en membran i Køben-

havns gamle universitetsbibliothek.

Benyttelse og beskr.: Norges gamle Love IV, s. 568.

729. AM. 77 g, 4to. Pap. 21^ X 17 cm. lå hl. C. 1700. Skr. (ifg. NgL.)

af præsten Jon Halldorsson.

Gulatings nyere l(ristenret.

Afskrift (ifg. A. M.s foran indklæbede notits) efter Bartho-

liniana D.

Benyttelse og beskr.: Norges gamle Love IV, s. 568—69.

[Ifølge den gamle katalog skulde endvidere i AM. 77, 4^' findes

„Kriftinii Rettr Magnufar Konungs og Ions Ærkibifkups, duo

Exemplaria. KJriftindoms Balkr Sværis Konungs og Bisk-

upanwa", men disse mangle nu.]

730. AM. 78, 4to. Perg. 27,6 X 20,5 cm. 70' bl. Tospaltet. Beg. af 14.

årh. Røde overskrifter, forskellig farvede og tildels stærkt

ornamenterede initialer. Åbne pladser i håndskriftet ere udfyldte

med en hånd fra 16. årh. Adskillige marginaltillæg, tilfojelse

af varianter fra andre hskrr, tildels med A. M.s hånd. Flere

defekter, hl. 56 tilsat af Arne Magnusson. Samme hånd som i

AM. 56, 4'" m. fl. På enkelte blade er nedre margen beskadiget.

Ved slutningen af håndskriftet er sk/riften hist og her opfrisket.
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Indlwld:

1) Bl. 1—8\ Borgartings ældre kristenret.

2) Bl. 8" (16. årh.). ") Formular for tiug fred i

Bergen, **) Om edens hellighed (GammelnorsJc).

3) Bl. 9—29^ Ærkebiskop Jons kristenret. Mellem hl. 13

og 14 har Arne Magnusson indsat et papirsblad (é^) med et

stykke af Mag. Hans Gås' danske oversættelse af kristen-

retten.

4) Bl. 29^—46^ Kong Sverres kristenret, med forangående

register og brev ang. banssager.

6) Bl. 46'"-^ (16. årh.). O Formular for rådmandsed.

Bl. 46'' optages af forklaringer over kirkeloven og lands-

loven stammende fra „D. Nicolaus Hemingius", et latinsk

vers om „sapientia"s magt til at besejre „instrumenta belli",

samt en notits om „atuiftemew j mans flekt".

6) Bl. 47—68'. Bergens bylov med farmannalov. Beg.

defekt „ij luti. en biarmew« J)2i9iu[n]g", idet ét hl. mgl.

7) Bl. 68^—70. Retterbøder af kongerne Håkon Hå-

konsson og Erik Magnusson.

Håndshriftet ender defekt med ordene „fkulu pen oc lagha

fækt ptn".

Hskr. er udførlig beskrevet i Norges gamle Love IV, s.

569—71.

Herkomst og hist.: Af tre foran indklæbede AM'^^'^ notitssedler fremgår, at

A. M. har købt håndskriftet i Bergen 1689 af Paul Faust ; af det ældre bind

sås.1 at hskr. havde tilhørt den islandske lagmand Ormur Sturluson (16. årh.),

og derefter „Pouel Helie Ion" 1577. Endel til hskr. hørende papirsblade ud-

skiltes af A. M. og udgor nu AM. 330, fol.

Benyttelse og beskr.: K. Maurer, Das sog. Christenrecfit Kg Sverrirs, Miinchcn

1877, 8. 2; Chrania Vidst Selsk. Forh. 1879, nr 14, s. 3, 20; NgL. (facs.).

731. AM. 79, 4to. Fap. 19,6 X 15 em. 210 bl. (deraf hl. V—7, 10\ 16^

24\29''—31,45''—47, 59% 66"—67, 91, 100, 105^—7, 197—210'-

ubeskrevne). Shitn. af 16. wrh. I håndskriftets hoveddel smuk

frakttir og røde initialer. Jævnlige marginalantcgnelser med farvet

blæk og tildels med tilsvarende rettelser i teksten; hist og her

varianter tilfqjede af Arne Magnusson. Bindets indersider ere
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smykkede med allcgorisJce billeder forestillende lykkens ustadighed

og livets forgængelighed med tilhørende latinsk påskrift samt et

dansk vers.

Indhold:

1) Bl. 8—105. Kong Magnus lagabøters Norske landslov

— i dansk oversættelse; her kaldet „Guletings Loiigfcog".

— I indholdsfortegnelsen ere kapiteltallene tildels senere påklæhede.

2) Bl. 108—78. Norske retterbøder og forordninger fra

13—16. årh., alle i dansk sprogform.

3) Bl. 179—96 (kursiv). Danske kongebreve fra Frederik

li og Kristian IV (1578—1606).

4) Bl. 210^ (halvkursiv). Beslutninger på herredagen i

Bergen 1604.

Udførligere beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 571—72.

Rerkotnst og hist.: Titelbladet (bl. V) bærer et adeligt våben, fremstillende en

bjorn med fiskehale som underkrop, i tværdelt rødt og hvidt felt; heri bog-

staverne 1 B og tallet 98. Længere nede på siden et latinsk citat. Bl. 8>' er

et ejernavn bortklippet.

Benyttelse og beskr.: Ghrania Vidsk. Selsk. Forh. 1879, nr lå, s. 24; NgL.

732. AM. 80, 4to. Pap. 25 x 19 cm. 339 bl. samt den indklæbede seddel

24Qi>is^
i6'. årh. Røde overskrifter, røde eller stærkt ornament-

erede initialer. Forsk, hænder. Papiret er skørnet og medtaget

af fugtighed, den røde farve tildels udvisket. Foruden enkelte

sider ere bl. 234, 260, 298"—99 ubeskr.
^
Mod hskrs slutning

nogle defekter.

Indhold:

1) Bl. 1—152. Kong Magnus lagabøters Norske landslov,

med forangående register — i dansk oversættelse.

2) Bl. 153—233. Retterbøder og forordninger fra 13—16.

årh., alle i dansk sprogform, med tilhørende register.

3) Bl. 235—37. Tre forordninger af kong Kristian III, 1550.

4) Bl. 238—49. Regulæ juris („He2 begyndis legula
|

Iu2is"). Latin og Dansk.

5) Bl. 250—52. Sager mellem kongen og bispen.

6) Bl. 253. Stamtavle fra Magnus Måneskjold.

7) Bl. 254"". Kong Hans kroning.
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8) Bl. 264—55. Norges konger, fra Harald hårfager

til Kristoffer af Bayern.

9) Bl. 266^—67. Kursforskrifter fra Norge og Island

til Gronland.

10) Bl. 267''— 59. Iver Jenssens rim over menneskens

alder og månederne, efterfulgt af et rimet 'fføyge fpøismaall

hofs enffoldige ffolch'.

11) Bl. 261-81. Visby søret.

12) Bl. 282—85. Truid Ulfstands og Claus Bildes

reces, Oslo 1539.

13) Bl. 286—92. Kong Kristian III s skibsartikler for

Mogens Gyldenstierne, med oversJcrift „fchiffs 2eth".

14) Bl. 293-98. Gårdsretten.

15) Bl. 300-304. Om ægteskab, helligdage o. fl.

j: uddrag af Kristian III.s ordinans, kristenretten og lign.

16) Bl. 305'. Frederik II, om tiende i Oslo, Hamars

og en del af Stavangers stift,

17) Bl. 306—9. Personalia og rim vedrørende Iver

Jenssen, samt kolorerede afbildninger af hans og

hans hustrus fædrene og mødrene våben.

18) Bl. 310—11. Truid Ulfstands og Claus Bildes

reces.

19) Bl. 312. Herredagsreces, Oslo 1648.

20) Bl. 313. Kristian II, Om handel, bygsel osv.,

Oslo 1614.

21) Bl. 314'. Uddrag af lagmand Jon Simonssons

lovbog.

22) Bl. 314^—16'. Kong Magnus Eriksson, privi-

legier for Bergen.

23) Bl. 316''-'. Artikler, som sysselmænd og lagmænd

have at holde.

24) Bl. 317'. Dom om „griipdeilder" fra dronning Mar-

gretes tid.

25) Bl. 317^ Vers fra „Digdemis Hukomelfiis Bog".

26) Bl. 318—22. Annalistiske optegnelser for årene

1456—1659.
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27) Bl. 328, Om verdens tid og alder, efter den hellige

profet Helias.

28) Bl. 324. ") En notits af „Loduig Munch ftattholder

wdj norge", ^) Årets rørlige og urørlige fester.

29) Bl. 325^. En profeti på Latin.

30) Bl. 326^ „Marckedt som ho[ldi]s i Norge
|
Aarligen".

31) Bl. 326^—27 ^ Om synder og gode gerninger. ,

32) Bl. 328^ Ulieldsdage for åreladen og koppesætten.

33) Bl. 329—31. ^) Notits om forngilde mark, ^) op-

tegnelser om slægterne Urup og Jernskæg, ") en

art bibelsk gåde.

34) Bl. 332^-39. Forordninger af kongerne Fre-

derik II og Kristian IV.

Udførlig hesJcrevet i Norges gamle Love IV, s. 572—75.

Herkomst og hist. : Som det fremgår af forskellige påskrifter, har håndskriftet

tilhørt familien Jernskæg og er delvis udført år 1654 for en mand af denne

slægt, Iver Jensson til Frese, af hans tjcener Hans Jacobsen. Ifg. en foran

indklæbet seddel har Arne Magnusson erholdt det af sekretær Franckenau 1717.

Benyttelse og beskr.: Gulapingslog, Havniæ 1817; Norske Magazin I, s. XXXII;
Corpus jur. Sveo-Got. VII, s. LXXXIV—V (facs.); Chrania Vidsk. Selsk. Forh.

1879, nr 14, s. 24, 31; Norsk hist. Tidsskr. 1882 (II, 3), s. 267—76 (udførlig

beskr., men formatet fejlagtig betegnet som fol.); NgL.

AM. 81, 4to. Pap. 18,s X 14 3 cm. 250 hl. 16. århs 2den halvdel.

Bindet indvendig udfodret med beskrevet papir fra c. 1600.

Indhold:

1) Bl. 1—210'. Kong Magnus lagabøters Norske landslov^

med forudgående register. Dansk sprogform, nyere fortale.

2) Bl. 211—50'. Retterbøder fra 13. og 14. årh. Dansk

sprogform.

Udførligere beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 575—76.

Herkomst og hist.: Om ældre ejere vidner påskrifterne „Maitin.i Petrj Emopo-
tamij liber 1569" (bl 11"-) og „SeveJinus Maltinj Rofchildius. Ao: 1597"

(bl. I""). En foran indklæbet AM'>^ seddel giver nogle notitser om hskr., ifg.

hvilke hertil også skulde have hørt et ekspl. af Norske hirdskrn.

Benyttelse og beskr.: Chrania Vidsk. Selsk. Forh. 1879, nr 14, s. 24; NgL.
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734. AM. 82, 4to. Pap. V) x n,s cm. wi hl. (o: 18S -f- / - VIII). 16. årh.

Forsk, hænder. Tildch rødt initialer o<f fremhævelser. Hist or/

her marginalantegnelser. Bl. I" og 241 ubeskrevne; hl. I*" opr.

uJbeskr.

1) Bl. II-VIII', 1—185. Kong Magnus lagabøters Norske

landsiov, med forangående register. Dansk sprogform, nyere

fortale.

2) Bl. 186'. Notits om lovens alder.

3) Bl. 137—265. Retterbøder, forordninger, domme og lign.

fra 18—16. årh. Dansk sprogform. Indshidt er Om „Jorde

a vexfter" m. m. (bl. 188—89) , Notitser om „Kong Hogens

retthe Bod om Andfred", om værdiberegning og om '6rif

Bordtt' (bl. 198).

4) Bl. 266'. Notits om Tønsberg-hus' erobring 1508.

5) Bl. 267'. Notits om herredagen på Agershus 1599.

6) Bl. 268'. Kong Frederik II, Om lagting i Oslo, Kbh.

1572.

7) Bl. 269—70. „Ein Stutt THvijfan vm alla de Ein|-

valdtz Konninga, fem verit har i Nor|rege til defse dags".

8) Bl. 270'—71'. Jorderegning efter „Gragafsen", af

lagmand Jon Simonsson. Bl. 271" bærer begyndelsen af et

høvedsmands-brev, 1484.

9) Bl. 272—88'. Personalhistoriske optegnelser af Lau-

rits Nilsson for årene 1585—1610.

Udf beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 576—79.

Herkotnst og hist.: Bl. 1'' bærer to ejernotitser, hvoraf ses, at en „Thommes
Ybsen" og „Hanns Atternndotp", bægge i Erik Bosenkrantz' tjeeneste, have efter

hinanden ejet bogen; fra den sidste af disse kom den til „Niels Lamitfsdnn"

(i/g. NgL. rådmand i Bergen) 1658; bl. 272'' meddeler Laurits Nilsson (ifg.

NgL. borgemester i Tønsbcrg), at han år 1601 har fået denne lovbog af sin

morbroder Oluf Holck , Borgetings lagmand. Ifg. en foran indklæbet seddel

har Arne Magnnaaon år 1724 købt håndskriftet på byfoged Bruuns avktion i

København og ladet det ombinde.

Benyttelse og beskr.: Gulapingslog , Havniæ 1817, s. XXX; Chrania Vidsk.

Selsk. Forh. 1879, nr 14, s. 24; PersonaUiist. Tidsskr. I, s. 150—54; NgL.

735. AM. 83 a, 4to. Pap. Ht,^ X 15,^ cm. 155 bl. 76. nrhs slutn. Bl.

O"—10, 150—51 ubeskr. Ender defekt.
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Indhold:

1) Bl. 1

—

2^. Norsk kongerække fra Harald hår-

fager til Kristoffer af Bayern.

2) Bl. 2""—4"". Norsk kongerække fra Harald hår-

fager til Kristian IV. Titel „Enn kort Wnderuifsning

Om Alle
I
de Einualdtz Konger fom verit

|
haffuer wdj Norge

indtill
I

denne Dagh Ao. 1694".

3) Bl. 4^—6'. „Danfke Kongers Naffn och tall" —
til 1595.

4) Bl. Q^. „Memorial om nogle norske Konger".

5) Bl. 7— G«-. 'Register Paa Alle Kongers Naffnn'

osv., o: Norsk kongerække fra Harald hårfager til Olav

Håkonsson.

6) Bl. 11— 148 ^ Kong Magnus lagabøters Norske landslov,

med efterfølgende register. Dansk sprogform, nyere fortale.

7) Bl. 149. „Slotzherrer som Regeridt haffuer

Bergenn huufs".

8) Bl. 152—65. Jorgen Lyckes reces, med Frede-

rik II.s stadfæstelse — shrevet år 1596.

Beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 579— 80.

Herkotnst og hist.: Om hskrs tilblivelsestid vidner dels ovennævnte årstal 1596

(bl. 152), dels en umiddelhart foran indsat AM^^ seddel ang. et her udtaget

stykke — se følgende nr — dateret 1594.

Benyttelse og beskr.: Chrania Vidsk. Selsk. Forh. 1879, nr 14, s. 34; NgL.

AM. 83 b, 4to {forhen Add. 290, 4to). Fap. 19,s X 15,^ cm. 27 hl.

16. århs slutn. (1594).

Bergens rimkrønike.

Herkotnst og hist.: Dette stykke har oprindelig udgjort en del af AM. 83 a, 4'",

hvorom Arne Magnusson på en i pågældende nr mellem bl. 151 og 152 ind-

fæstet seddel oplyser følgende „Her imellem var, da ieg kiébte bogen, et-

Carmen om Bergen , iTirevet med den Tamme haand fom denne loubog. og

(bod der bag paa aarstal 1594. i'aa at dette allt er, uden tvil l'krevet i

Norge ved denne famme tid".

Benyttelse og beskr.: Norske Magazin I, s.lff; Norges gamle Love IV, s. 580.

787. AM. 84, 4to. Pap. 20,8 X 15,, cm. 125 hl. 16. århs. slutn. Bl.

122—24 senere indsatte, blanke Made. Flere defekter.
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Indhold:

1) Bl. 1—121. Kong Magnus lagabøters Norske landslov.

Dansk sprogform, nijtrc fortale. Ender dcfe/d „Om mand swer".

2) Bl. 125'. Norsk kongerække, til Kristoffer af

Bayern — begynder defekt „Sjmord och 6ften".

Bl. 125'' ender håndskriftet med et plattysk tolinjet vers.

Beni/ttelse og bettkr.: Chrania Vidsk. Selsk. ForJi 1879, nr 14, s. 24; Norges

gamle Love IV, s. 580.

738. A3I. 85, 4to. Fap. 19,6 X 13,8 cm. 304 hl. 16. årh. (1543, med senere

tillcég). Hist og her marginalantcgnelscr, blandt de yngre nogle

med Torfæus hånd. Bl. 382"—83^' ubeskrevne.

Indhold:

1) Bl. 1—230'. Kong Magnus lagabøters Norske landslov,

med efterfølgefide register. Dansk sprogform, nyere fortale.

2) Bl. 230^—31'. „AffKeyffer Lagen".

3) Bl. 231^-37'. Arve tal.

4) Bl. 238—41'". Frederik II, Om ægteskabssager.

Kronborg 1582.

5) Bl. 241^—44'. Poul Huitfeldts reces, Skien 1576.

6) Bl. 244\ Nidaros' takmark.

7) Bl. 245—54. Regulæ juris („He2 Begiondes Regula
|

Imis").

8) Bl. 265—66''. Sager som ere kongen og biskop-

pen imellem.

9) Bl. 256'—67'. Stamtavle fra Magnus Måneskjold.

10) Bl. 257\ Kong Hans kroning.

11) Bl. 258. Norsk kongerække, fra Harald hårfager

til Kristoffer af Bayern.

12) Bl. 259—60'. Kristiernl, retterbod forTrondhjem,

Oslo 1478.

13) Bl. 261—71. Truid Ulfstands og Claus Bildes

reces, Bergen 1539.

På hl. 271", opr. ubeskrevet, er noteret nogle latinske linjer

indeh. et citat af „Chrifostomus".

14) Bl. 272—81. Erik Rosenkrans' reces, Bergen

1566.
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15) Bl. 282—91. Jorgen Lyckes reces, med FrederiK

II.s bekræftelse, 1574.

16) Bl. 292—333'". Bergens bylov. Dansk sprogform.

17) Bl. 334—61. Farmannaloven. Bansh sprogform.

18) Bl. 352—80. Retterbøder, forordninger og recesser

fra 13— 16. årh., dansk sprogform^ — efterfulgt af et stykke Om
edens betydning.

19) Bl. 381—84. Værdiberegning i Norge, tildels ud-

drag af lagmanden i Stavanger Lasse Haussens lovhog.

20) Bl. 385—87. Forhandlinger på Oslo rådstne

1587. Hertil slutter sig Samtykt af statholder, adel og lag-

mænd søndenfjælds , 1591, Fredhellige dage, Jorderegning

søndenfjælds, Værdiberegniag.

21) Bl. 388—91. Danske annaler 1452—1536, 1559—60.

22) Bl. 392-94'. Norske annaler 1328-1550.

Udførlig beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 580—82.

Herkotnst og hist.: Landsloven er ifg. angivelse hl. 218^' skreven år 1543 af

„Rarfnms Heituickf^dn". Af en påskrift på titelbladets inderside ses, at

„Michell Efkeirfo«" (16. årh.) har skænket bogen til „Chieltenn Thmnne".

Arne Magnusson har — se den foran indklæbede seddel — erholdt håndskriftet

fra „Thormod Tomefens Enke 1720", og har ladet dette ombinde.

Benyttelse og beskr.: Gulapingslijg , Havniæ 1817, s. XXIX; Chrania Vidsk.

Selsk. Forh. 1879, nr 14, s. 14, 24, 31, 47, 48; Personalhist. Tidsskr. I, s.

147—48; NgL.

739. AM. 86, 4to. Pap. og perg. 18,6 X 14 cm. 236 hl. 16. årh. Røde

initialer og understregninger. Til betegnelse af defekter er foran

indsat nogle blanke blade, ligesom også bl. 95 er et af samme grund

senere indsat, ubeskrevet blad. Bl. 176'', 178 (væsenlig), 179.

213"—19 ubeskrevne. Enkelte marginalantegnelser.

Indhold:

1) Bl. 1—175. Kong Magnus lagabøters Norske landslov,

med forangående register (dette beg. i landcværnsbalkens kap.

XVII). Dansk sprogform, nyere fortale.

2) Bl. 176^—78. Norges konger, til liiistofifer af

Bayern.

3) Bl. 180-213. Retterbøder og forordninger fra 13—16.

årh. Dansk sprogform.
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4) Bl. 220-31. Regulæ juris („Her effle?følge2 Regida

Juris").

6) Bl. 232—34. Sager som ere kongen og biskop-

pen imellem.

6) Bl. 234' -35'. Slægttavle fra Magnus Måneskjold.

7) Bl. 236'-'. Kong Hans kroning.

8) Bl. 236''—36 (særlig hånd). Om edens betydning.

Bcshr. i Norges gamle Love IV, 582—83.

Sml. Chrania Vidsk. Selsk. Forh. 1879, nr 14, s. 24.

740. AM. 87, 4t(>. Pap. 20,3 X 14 ^ cm. 104 hl. 16. årh. (1560). Orna-

menterede initialer, samt anselige hladornamentcr ved afsnittenes

slutning. Bl. 2'' (titelbl.) helt hedækhet med ornamenter. Bl.

162 ubeskrevet.

Indhold

:

1) Bl. 2—137. Kong Magnus lagabøters Norske landslov.

Dansk sprogform, nyere fortale.

2) Bl. 138—39'. „The fom Nories konninger
|
wærit

haffuer" — fra Harald hårfager til Kristoffer af Bayern.

3) Bl. 139''— 140. Sager som ere kongen og bi-

skoppen imellem.

4) Bl. 141—62. Retterbøder fra 13—14. årh., dansk sprog-

form.

6) Bl. 153—60'. Regulæ juris („Her begyndis Regula

Juris").

6) Bl. 160^—61'. Slægttavle fra Magnus Måneskjold.

7) Bl. 161'. KongHans kroning. Ender med et plattysk citat.

8) B1163—M (hånd fra 0.1600). Fingrenes betydning

ved edsaflæggelsen.

Beskr. i Norges gamle Love IV, s. 583—84.

Sml. Chrania Vidsk. Selak. Forh. 1879, nr 14, s. 24.

Herkomst og hist.: Bl. V' (forsatshlad) hærer en rimet påskrift af „Jenns

HannCfsen"; år 1629 blev håndskriftet af denne foræret til „Samlonn Mi-

chellTcn Feroe". Ifg. Ngl. IV har Rostgård ejet håndskriftet, og fra denne

n det vel altså kommet i Arne Magnussons besiddelse.
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741. AM. 88, 4to. Pap. 20,s X 16,5 cm. 151 hl. Slutn. af 16. årh. Over-

skrifter og initialer med farvet hlæk. Bl. 90, 104, 106—9, 129

ere senere til betegnelse af lakuner indsatte ubeskrevne blade.

Indhold:

1) Bl. 1— 146^ Kong Magnus lagabøters Norske landslov,

med forangående register. Dansk sprogform, nyere fortale.

Bl. 146'' nederst er med en hånd fra 17. årh. skrevet en nid-

vise. Bl. 79" findes nogle prisangivelser noterede.

2) Bl. 146'—51'. Retterbøder fra 14. årh. Dansk sprog-

form.

Bl. 151^ optages af en versificeret hilsen (17. årh.).

Beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 584.

Sml. Chrania Vidsk. Selsk. Forh. 1879, nr 14, s. 34.

742. AM. 89, 4to. Pap. 20 x 15,b cm. 219 bl. 16. århs sidste halvdel.

Indhold:

1) Bl. 1—172. Kong Magnus lagabøters Norske landslov.

Dansk .<iprogform, nyere fortale.

2) Bl. 173—217'. Retterbøder, recesser og lign. fra 13

—16. årh. Dansk sprogform med undtagelse af et enkelt

mindre stykke.

Herimellem indblandet:

*) 'noger fmaa Artickler fom er Vdragenn aff Thenn

ganmble Norfke etc' (bl. 194'^—95'), indeh. værdiberegning, for-

klaringer af udtryk i loven og lign.

^) Annaler, omf. tiden 1328—1583 (bl. 195^—96).

*=) Småstykker om mandsgæld, tegn, marketal (bl.

216—17).

3) Bl. 218—19. Fingrenes betydning ved eds-

aflæggelsen.

Beshr. i Norges gamle Love /F, s. 584—85.

Sml. Chrania Vidsk. Selsk. Forh. 1879, nr 14, s. 24.

Herkomst og Mst. : Arne Magnusson har, som det fremgår af en foran indklæbet

seddel, ladet håndskriftet ombinde efter at have erhvervet det fra „Thormod
TorveCens Enke 1720". Rester af det ældre forsatsblad ere dog bevarede;

her findes to versificerede påskril'ter af en ældre ejer „Cort Pouelfon" eller

„Conradus Paulij Stavangriensis*' (17. årh.), der har erholdt bogen af sin

moder „Mette Tommesdatter". Uden på det ældre hind stod „I. M. 1583".
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743 AM. 90, 4to. rai>. 19,^ X 2.5,7 cm. 235 hl. Slutn. af Ki. årh. Fm-
skdlig farvede initialer, ornamenteret og koloreret titelblad;

pyntelig tidstyring. Bl. 177 og 223 ubeskrevne.

Indhold:

1) Bl. 1—176. Kong Magnus lagabøters Norske landslov.

Dansk sprogform, nyere fortale.

2) Bl. 178—222. Retterbøder og forordninger fra 13—16.

årh. Dansk sprogform.

3) Bl. 224-27. Register til landsloven.

4) Bl. 228—36. Register over sagøre.

Beskr. i Norges gamle Love IV, s. 385.

Sml Chrania Vidsk. Selsk. Forh. 18T9, nr 14, s. 24.

Herkomst og hist. : Af en foran indklæbet AM^^' seddel fremgår, at håndnkriftet

ur 1593 har tilhørt den islandske lagmand Jon Jonsson, der sikkert har ladet

hskr. lidføre; på titelbladet findis nemlig hans forbogstaver I. I. og årstallet

9i3, omgivende et bomærke, der vel også må antages at have hensyn til ham.

Lovens fortale er dateret 1589.

744. AM. 91, 4to. Fap. 19,8 X lo,r. cm. 164 hl. (I—IV + s. 1—324).

Slutn. af 10. årh. (15.92). Skr. af Mathias Juell. Bl. I for-

satMad, l^ og s. 324 (ellers uheskr.) hære ejernavne og lign. Bl.

IV ubeskrevet.

Indhold:

1) Bl. II—III^ 'Register paa alle Kongers naffn'

osv., o: Norsk kongerække fra Harald hårfager til Olav

Håkonsson.

2) S. 1—280. Kong Magnus lagabøters Norske landslov,

med efterfølgende register. Dansk .sprogform, nyere fortale.

3) S. 281—323. Retterbøder og forordninger fra 13—16.

åxh. Dansk sprogform.

Beskr. i Norges gamle Love IV, s. 585—80.

Sml. Chrania Vidsk. Selsk. Forh. 1879, nr 14, s. 24.

745. AM. 92, 4to. Bap. 19,t x 15.2 cm. 144 hl. G. 1000. Skr. af Lav-

rentius Nicolai. Røde overskrifter og initialn'. Bl. 2"—4,

5"—8, 13, 105"—O, 127, 131—.32 samt evdel enkelte sider

ubeskrevne.
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IndJiold:

1) Bl. V. Edens betydning,

2) Bl. 1^—2''. Herredsskrivernes ed i Aggershus len, 1592.

3) Bl. 5—106. Kong Magnus lagabøters Norske landslov,

med efterfølgende register. Dansk sprogform.

4) Bl. 107-26. Retterbøder fra 13-14. årh. Dansk

sprogform.

6) Bl. 128—30. Register over retterbøderne (med und-

tagelse af de to sidste).

6) Bl. 133—34. Norges konger, fra Harald hårfager

til Kristoffer af Bayern.

7) Bl. 134^-36. Arvetallet.

8) Bl. 137—44. Kristian IV, privilegier for den norske

adel, Kronborg 1691.

Beskr. i Norges gamle Love IV, s. 586—87.

Herkomst og hist.: På forskellige steder har afskriveren anbragt navn eller

forbogstaver og årstallene 1599 og 1600. Bl. P' findes navnet „Herman Turi-

son" (17. årh.). Ifg. Arne Magnussons påtegning på bindets inderside har

hskr. i sin tid tilhørt den yngre O. Worm; A. M. har., som det af en foran

indklæbet seddel fremgår, fået det fra Torfæi enke 1720.

Benyttelse og beskr.: Gulapingslog , Havniæ 1817, s. XXX; Chrania Vidsk.

Selsk. Forh. 1879, nr 14, s. 43; NgL.

746. AM. 93, 4to. Tap. 20,7 X 15 cm. 139 hl. 16. årh. Håndskriftet er

ved begyndelsen og slutningen defekt; af hl. 139 er kun en ube-

tydelig stump tilhage. Det beskadigede bl. 1 er udfyldt af Arne

Magnusson.

Indhold:

1) Bl. 1 -125\ Kong Magnus lagabøters Norske landslov.

Dansk sprogform; beg.: „[Udi then hellig trefoldig]hedz naff/2,

iom er gwd".

2) Bl. 125^- 38\ Retterbøder fra 13-15. årh. Dansk

sprogform.

3) Bl. 138"—39. Sager som ere kongen og biskop-

pen imellem — bl. 138" ender med straffebestemmelsen for

tiendes undladelse.

Beskr. i Norges gamle Love IV, s. 587—88.

Sml. Chrania Vidsk. Selsk. Forh. 1879, ny 14, s. 34.

26
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Herkomst og hist.: If'g. en l'oran indklæbet seddel har Arne Magnusson erholdt

hitnd/'kri/ti t ur 1712 af historiografen „Thormod Toruel'en".

747. AM. 94, 4fo. Pap. 19,3 X 16 cm. 605 bl. C. 1000. Bl. 50"—58%
115"—17'-, ^04—0'; 304"—6% 610—;25'- (foniden adskillige en-

kelte sider) ubeskrevne. Forgyldt rygtitel „NORSK. LOU-BOG.
|

MED. RETTE-BØDER."

Indhold:

1) Bl. 1—5^ Om de norske loves tilblivelse og

lagdommernes inddeling.

2) Bl. 6^—469^ Kong Magnus lagabøters Norske lands-

lov (Gulatingslov), i det gamle sprog med vedfojet dansk

oversættelse, indtagende henholdsvis hskrs lige og ulige sider.

Med forskellige indskud og noter.

3) Bl. 469"—617 ^ Retterbøder, lovbestemmelser, domme

og lign., de fleste ligesom landsloocn i det gamle sprog med

vedfojet oversættelse.

4) Bl. 617'— 18. Mammatabol.

5) Bl. 625"—30 ^ Blandinger og excerpter af andre lov-

bøger.

6) Bl. 630"—66. Nyere recesser.

Udførlig beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 58S—fJl.

Herkomst og hist. : Håndskriftet star i ncert forhold til præsten lieder Clausson

Friis, af hvem det ifg. NgL. er korrigeret.

lienyttelse og heskr.: Bipl. Isl. J, Kph. 1857—76; Peder Clausson Friis, Sml.

Skrifter, Krania 1881, s. LXV; Chrania Vidsk. Selsk. Forh. 1879, nr 14,

s. 50; NgL.

748. AM. 95 a, 4io. Fap. :Jl x 16,^ cm. 107 hl. C. 1600. Bl. 1—8

stærkt beskadigede. Defekter mod slutningen.

Kong Magnus lagabøters Norske landslov, med forangående

register. Dansk sprogform, nyere fortale.

Standser i tyvebalken.

Beskr. i Norges gamle Love IV, s. 501.

Sml. Chrania Vidsk. Selsk. Forh. 1879, nr 14. ,s. 34.
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AM. 95 b, 4to. Perg. 19^2 X lij,9 cm. 7 hl. 16. århs 2den halvdel.

Bl. 6"—7" ubeskrevet. Fragment.

Af Kong Magnus lagabøters Norske landslov, brudstykke

af landeværnsbalken.

Beg. „fkolu menn iamnat fin gera" (kap. 6), ender „En

ep einuerki er fiukr eda fårr" (kap. 13) — med forbigåelse af

kap. 8.

Herkotnst og hist.: Håndskriftet, der ifg. NgL. er skrevet af Hans Jakobsen

Loe c. 1570, er, som en påskrift bl 7^ angiver, år 1618 skænket af sogne-

præsten i Mandal Samuell Jorgensenn til Soffrenn Knudssen på Fuschelannd.

Benyttelse og beskr.: Norges gamle Love IV, 591—92. Sml. Chrania Vidsk.

Selsk. Forh. 1879, nr 14, s. 24.

750. AM. 96, 4to. Pap. 19 X U cm. 29 bl 17. århs beg.

Bergens bylov. Dansk oversættelse.

Benyttelse og beskr.: Norges gamle Love IV, s. 592; Chrania Vidsk. Selsk.

Forh. 1879, nr 14, s. 48.

AM. 97, 4to. Pap. 20,i x 15,5 cm. 292 bl. (incl. bl. 104^). 16. århs

2den halvdel. Flerfarvede overskrifter og initialer. Jævnlige

marginalantegnelser.

Indhold:

1) Bl. 1—219. Nidaros bylov, med forangående fortale og

register. Dansk sprogform.

2) Bl. 220—23. Om edens betydning. Formularer

for byfogeds-, rådmands-, lagrettes- og borger-ed.

3) Bl. 224—47. Farmannaloven. Dansk sprogform.

4) Bl. 248—91. Retterbøder fra 13-16. årh. De ældre i

dansk oversættelse.

Udførlig beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 592—93.

Herkomst og hist.: Ifg NgL. skrevet af lagmanden Martin Nilsson; til hans

navn hentyde i så fald forbogstaverne „M. N. S." (bl. 6'-'); på en foran ind-

klæbet AM''" seddel meddeles, at udenpå det gamle bind stod „M. N. 1580";

bl. 144r læses årstallet 1579.

Benyttelse og beskr.: Ant. Musses II, s. 456; Chrania Vidsk. Selsk. Forh. 1^9,
nr 14, s. 48, 56—57; NgL.

26*
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762. AM. 98. 41 o. l'up. 18,>, X Jr,j an. /AS hl. 17. årh.

,,Chrirtianfands
|
Gamble Och Nye: I Naadigst med Deelte

priuilegie:".

753. AM. 99, 4to. Vap. 20,i X 10,n cm. !)7 hl. 17. årh. Bl. 43''—44, 58,

70", 8V—82, 85, 86^—87'- uheskr. Bl. 97 fastklæbet til bindets

inderside. På bagsiden af det gide læderbind findes med en

hånd fra 17. årh. indholdsfortegnelse.

Indhold:

1) Bl. 1—43^ Bergens bylov. Dansk oversættelse.

2) Bl. 45—57. Bestemmelser for Bergen, vedtagne på

rådstueu 1573.

3) Bl. 59—76^ Kong Kristoffers stadsret.

4) Bl. 77-81. To kongebreve (Kristian IV, 1614 og

1642) samt en resolution af de kgl. kommissærer,

1630.

5) Bl. 83-84. Om falsk ed.

6) Bl. 86'. Bergens evangeliske bisperække.

7) Bl. 88—96'. Extrakt af Bergens bys privilegier.

Bl. 88^ bærer begyndelsen af en brudevise.

8) Bl. 96'—97'. „Arendals forordning", Kristian

IV, 1646.

Beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 5U.3.

Herkomst og hist.: På bindets inderside for i bogen forekommer ejemavnet

-Seuerin Jenfsen".

764. AM. 100, 4to. Pa}). 20^ X in,e cm. SI bl. 17. årh.

1) Bl. 1. „Borger Eed^ — jjå Dansk og Tysk.

2) Bl, 2—31. Bergens bylov. Dansk (wersættelse.

Beskr. i Norges gumle Love IV, s. .^tft.'!.

755. .\M. I0l,4to. Pap. 1.9,6 X 10 cm. 7r, bl. C. 10()0. Margiualantegn-

rlser. Bl. 1—2 noget be.skadigede ved .sild.
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Indhold:

1) Bl. 1—59^ Retterbøder og recesser, 13—16. årh.

Dansk sprogform.

2) B1.60—73^ „Forklaringh Offuer
I

hinne mørcke
oc gamle

|
norfk Ordt vdi

|
huer beføn|derlige

|
bog

|

Och huer Cap." (af loven).

3) Bl. IS''—75'. Sager som ere kongen og biskop-

pen imellem.

Udførlig beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 593—95.

756. A3I. 102, 4to. Fap. 20^ X 15,8 cm. 142 hl. C. 1600. Bl. 128-35

ubeskrevne.

Retterbøder, recesser og lign., 13—16. årh.

For bl. l—121s vedkommende de samme retterbøder som i

AM. 94, 4^" og ligesom der de ældre ledsagede af dansk over-

sættelse. (Her dog tekst og oversættelse ikke på parallele sider.)

Udførligere beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 595—96.

Herkomst og hist.: Ifg. NgL. er håndskriftet delvis skrevet af præsten Peder

Clausson Friis. En foran indklæbet AM'^'^ seddel meddeler, at A. M. har fået

det hus Chr. Worm 1706, samt giver to personnavne fra det ældre forsatsblad.

Benyttelse og beskr.: P. Claussons Sml. Skrifter LXIV—V; Chrania Vidsk.

Selsk. Forh. 1879, nr 14, s. 50; NgL.

757. AM. 103, 4to. Fap. 20,2 X i5,5 cm. 177 bl. G. 1700. Skr. af Asgeir

Jonsson. Kun de lige siders indre kolonner beskrevne. Bindet

bctndcJcet med beskrevet og med nodetegn forsynet pcrg. fra et

latinsk ritiialhskr.

Den norske hirdskrå.

Afskrift efter AM. 350, fol.

Få et foran indklæbet dobbeltblad har Arne Magnusson eti

notits om lovstyklcets rette navn, samt en fortegnelse over de kam

tilhørende håndskrifter af hirdskråen.

Beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 596.
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768. AM. 104. 4io. Pap. 10,b X 15,b cm. 26 bl. 17. årh.

Den norske hirdskrå.

Beskt etct i Norycs gamle Love IV, s. 59(i—07.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson,

at han har erholdt håndskriftet — som en del af et storre hele — fra Torfæi

enke (T.8 hånd ses bl. 18 >' i marginen), og giver nogle oplysninger om dettes

beskaffenhed.

769. AM. 105, 4to. Fap. 10,^ X 16,3 cm. 27 hl. (ind. sedlerne 6, 8, 10—11,

20). G. 1700. Skr. af Jon HdJwnarson. Gennemgået og korri-

geret af en AM^^ skriver, tildels ved rettelser på indhæftede .små-

sedler. Bindet betrukket med beskrevet og med nodetegn forsynet

perg. fra et latinsk ritualhskr.

Den norske hirdskrå.

Beskrevet i Norges gamle Love IV, s. r)97.

Herkotnst og hist.: På en foran indklæbet seddel giver Arne Magnusson op-

lysninger om håndskriftet, der er skrevet efter „Heynefs lågbok".

760. AM. 106, 4to. Pap. 20^i x 15,9 cm. 34 bl. C. 1700. Skr. af Jon

Hdkonarson.

Den norske hirdskrå.

Beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 597.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel giver Arne Magnusson op-

lysninger om håndskriftet, ifg. hvilke også dette er skrevet efter „Heynefs

légbok".

761. AM. 107. 4to. Pap. 20-, X 16,^ cm. 51 bl. Beg. af 17. årh. Forsk,

hænder.

Den norske hirdskrå, i dansk oversættelse.

Efter lovens slutning følge notitser om kong Olav den

helliges og Magnus jarls dødsdage.

Beskrevet i Norges gamle Love IV, s. .5/V7.

Herkomst og hist: Ifg. en foran indklæbet seddel er håndskriftet erhvervet af

Arne Magnusson „Ex auctione Liitzoviana 1714". På sidste side findes

navnene på hskrs Iste ^er og sidste skriver.

Benyttelse og beskr.: Chrania Vidsk. Selsk. Forh. 1879, nr 14, s. 49, 58.
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762. AM. 108, 4to. Pap. 19,, x 14,5 cm. 54 U. 16. årh. Ifg. NgL.

skrevet af Jagmanden Jon Simonsen. Håndskriftets første blade

noget beskadigede, ender defekt.

Den norske hirdskrå, i dansk oversættelse.

Beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 597—98.

Sml Chrania Vidsk. SelsJc. Forh. 1879, nr 14, s. 49, 58.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson
„Kidbt 1713 paa Sal. Sdren Welbersens auction".

763. AM. 109, 4to. Pap. 21 X 10,2 cm. 43 hl. (bl. I—II^ s. 1—81).

17. årh.

'Summariske-Registering
|
OfTver

|
Norgis Lov, oo faaviit

aff kongelige Rejcefser, Retter, ordinantzer oc forordninger

etc. Som
I
fiundtes til Norfke Ret oc Rettergang

at høre, eller til beftyrckning at tiene .... per

N Bufcli'.

Med et tillæg 'Titler
j
Offver Kongelige Ny-vd-

gangne Forordninger etc. . . . fra Anno 1613' {til

1640).

Bl. I"" nheskr., bl. 1' optages af citater fra A. Hvitfeldts

Kristiem I.s historie ang. ønskeligheden af en fælles lov.

Bl. 2' titelblad, bl. 2^ ubeskr.

Herkoinst og hist.: Foran findes to indklæbede notitssedler; på den ene (a) er

for A. M. noteret „Fra Sal. Arfefror Thormod Toruefens Enke 1720", på den

anden (b) bemærker A M. „Auctor Regilbri huius Codicis leguni Norvegi-

carum elb Nicolaus (Niels) Bufk, incola Urbis Bergenfis, qvi vixit circa

Annum 1640. eratqve vir doctus et opulentus.

Hæc ex ore Thormodi Torfæi excepi Stangelandiæ , menle Octobri

1712."

764. AM. 110, 4to. Pap. 19,2 X 15,b cm. 316 bl. 17. årh.

Ordregister til Norske lov (Glossarium juridicum Danico-

Norvegicum).

Hist og her findes marginalantegnelser af Torfæus , som

tillige har udfyldt bl. 316" med optegnelser om „Hvad March

och ortuger haffver gieldit gammel dage".

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson

„Auctor til dette GlorCarium Juridicum Danico-Norvegicum, er Niels

Pederfen (Lem) i Bergen, fem var Jver Nielfen Lems fader, hvilken
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Iver NioHen hafde til ægte den kone, lom Thormod Toruefen Tiden fick

til ægte. Niels Pederfen, GloPfarii author, var en lærd mand.

Relatio Dni. Thormodi Torfæi, Stangelandiæ 1712. menfe Octobri.

Jeg bekom bogen 1720. fra Sal. Arfeffor Thormod Toruefens Enke, og

er i Regilleret over TorveCens Mfber Num. 22",

Benyttelse og beskr.: Gulapingslog, Havniæ 1817, s. XXIV.

766. AM. 111, 4to. Fap. 19 X 15 cm. 65 hl. (ind. arvetavlen hl. 30). 17.

århs sidste halvdel. Bindet hetruliket med heskrevet og med

nodetegn forsynet pcrg. fra et latinsk ritualliskr.

'Antegnelfer
|
offver

j
Norgis Low,

|
faa fom den er udgaaen

|

anno 1604, |
. . af Jens Alexanderffon HoY)pener.'

Med en dedikation til kongen, dateret „Kiobenhafn,
|
den 15

Jul. 1676".

766. AM. 112, 4to. Pap. 18 s X 15 cm. 65 hl. (ind. arvetavlen hl. 30).

17. århs sidste halvdel. Bindet hetrukket med heskrevet og med

nodetegn forsynet perg. fra et latinsk ritualhskr. I håndskriftet

forekomme forskellige tillæg og rettelser.

„Antegnelfer
|
ofFver

|
Norgis Lou" osv. — samme skrift som

foreg, nr, dog her med dedikationen dateret „Christianiæ,
| den

20 Dec: 1672."

767. AM. 113, 4to. Fap. 21 x i6> cm. 119 hl. 17. årh. Bl. 67 samt

endel enkelte sider ttheskrevne.

Ordregister til Norske lov.

Få hl 1'' (forsatshlad) er med særlig hånd skrevet „En

liedenuiiuing Ocli forkla|ring Offver den Norfhe Lof]bog fom

Thomatz Jenlon
|
Laugmandt J Shien halfver | thilfamen

fhrefuitt". Længere nede på siden findes med anden hånd for-

skellige personnavne.

Benyttelse og beskr.: Gulapingslog , Havnuc 1817, s. XXIV (fejlagtig citeret

som nr 111, 4^").

768. A3I. 114 a, 4to. Ferg. 26 X 17,5 cm. 10 hl. Tospaltet. 14—16. årh.

Forsk, hænder.
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Indhold:

1) Bl. l^ Formular for lovfæste (gi. NorsJc oy Latin

i modstående holonncr).

2) Bl. 1'. Om dommeres pligter ((il. Norsk og Latin

i modst. Jcol.).

3) Bl. 1^—3^ Grænseskel mellem Norge og Sverige (gi

Norsk).

Foran er indMæhet Arne Magnussons afskrift af nogle linjer

af dette stykke.

4) Bl. 3^—9'. En tale mod de norske biskopper (Anec-

doton hist. Sverreri regis Norv. illustrans) — gi. Norsk.

6) Bl. 9". Latinsk regneopgave.

6) Bl. 9\ Grænseskel mellem Norge og ^us\SLnA (gi. Norsk).

7) Bl. 9^—10^ Om 'imbrudagar' (gi. Norsk). Beg. „[Mjoyfes

baud gydingli?/-m po2duw".

Udf beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 510—12 (under

AM. 322., fol.
.^
med hvilket nr det opr. har udgjort ét håndskrift).

Benyttelse og beskr.: Ant. Busses II, XVI, 478 ff. (facs.); Ann. f. nord. Oldk.

1844—45, s. 147—92; Konungs-skuggsjå, Chrania 1848; Dipl. I.sl. I, Kvh.

1857—76; Monum. hist. Norv, Chrania 1880, s. LIX; Chrania Vidsk. Selsk.

Forh. 1879, nr 14, s. 49, 50; Anecdoton hist. Soerr. reg. Norv. ill. Havnice

1815 (facs.); G. Storm, En Tale mod Biskoperne, Chrania 1885; P. Claussons

Sml. Skrifter, s. LVI; Lexicon poet. ant. linguæ sept. s. XXV (facs.)

769. AM. 114 b, 4to. Pap. 21,s X 16,y cm. 8 hl. C. 1700.

Grænseskel mellem Norge og Sverige — i lagmanden 'Pouill

Hellieffen's danske oversættelse, med tilhørende efterskrift,

dateret „Bergen tken 12 Augufti
|
Aar 1601".

Benyttelse og beskr.: Norges gamle Love IV, s. 512, anm.

770. AM. 114 c, 4to. Fap. 21 x 16,s cm. 14 hl. C. 1700. Forsk, hænder

og hlade af forsk, format.

Indhold:

1) Bl. 1—4'. Grænseskel mellem Norge og Rusland: ^)Arne

Magnussons afskrift af den gi. norske tekst, '') A. M.s danske

oversættelse af vedk. tekst med tilhørende noter. Bl. 2",

3", 4" uheskrevne.
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2) Bl. 5—14. Grænseskel mellem Norge og Sverige: ») en

for A. M. udfort afskrift af den gi. norsko tekst, '') A. M.s

noter hertil (bl. 13—14^.

lienytielle og beskr.: Norges gamle Love IV, s. 511.

771. AM. 114 (1, 4to. Pap. 21,^ x 16,, cm. 17 hl. G. 1700.

, Grænseskel mellem Norge og Sverige.

E7t for Arne Magnusson udført afskrift af den gi. norske tekst.

Benyttelse og beskr.: Norges gamle Love IV, s, 511.

772. AM. 115 a, 4to. Pap. 21 b X 16,5 cm. 15 bl. C. 1700. Skr. af Arne

Magnusson. Bl. 4 uheskr.

Indhold:

1) Bl. 1—3. Erlingi Vidkunni etc. literæ declaratoriæ de

Haqvino, filio Magni regis, in regem assumendo, datæ
Vardbergh 1343. »

2) Bl. 5—15'. Querelæ super injurias mercatorum Angli-

corum in Islandia. Berg i s 1426.

Benyttelse og beskr.: Norges gamle Love IV, s. 598.

773. AM. 115 b, 4to. Pap. 21 s X 16,r, cm. 34 hl. C. 1700. Forsk, hænder.

1) Bl. 1—4. Tunsberg-kompositionen („Sættargiorp herra

Magnufs konungs
|
ok Jons Erkibyfkups"). Afskrawn afArne

Magnusson efter Codex Scardcnsis og jævnført med fire andre

håndskrifter., således som det nærmere fremgår af en foran ind-

klæhet A3I''^ seddel. Ender defekt „at virpoligr herra Erki".

2) Bl. 5—10. Tunsberg-kompositionen, afskreven for A.M.

efter et hskr. i det gamle Universitetshibl. Begynder defekt

„Nidarof§ z fyntt fr".

3) Bl. 11—34. Retterbøder, 13-14. årh, GL Norsk.

Udførligere heskrcuet i Norges gamle Love IV, s. 598—9g.
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774. AM. 116, 4to. Pap. 21 X 16,r, cm. 45 hl. C. 1700. Shr. af Arne

Magnusson. Kun de lige sider ere hesJcrevne.

Sættargord Magnusar konungs ok Jons erkibiskups (Tuns-

berg-kompositionen).

Afskreven efter Godex Scardensis; hl. 1", hvor dette meddeles^

gives tillige underretning om en A. M. tilhøre)ide, fra samme

codex stammende papirsafskrift , modtagen 1699 fra hiskop Jon

Vidalin. Bl. 2—4 ere indklæbede oktavsedler
.,

der indeholde

notitser om membranens sprogform.

llh. AM. 117, 4to. Pap. 20^2 X i6> cm. 10 hl. C. 1700. En for Arne

Magnusson udført og af ham rettet afskrift. Bl. 2, 4—5, 7, 9,

11, 13-14, 16, 18, 19'' ubeskrevne.

Tunsberg-kompositionen — på Latin.

776. AM. 118 a, 4to. Pap. 24,3 X 19,3 cm. 172 bl. G. 1700. Skr. af

Asgeir Jonsson. Pag, 1—344, samt forsatshlad. S. 331—32

ubeskr. til angivelse af lakune.

Indhold:

1) S. 1—299. „GRA GAAS
i

pat er
|
Su logboc fem i

Il'lande hepr gengit til logfagnar |
i gamalli tip"

etc. Beg. med „Arpa pattr".

2) S. 301—44. Jårnsida („Eptirpylgiande Log ero hvorki

mioc
I
gomul ne ny. pvi callaz pa^

|
INTERIM").

Beg. med Mannhelgi. Over teksten findes følgende note

„Jarnfidam vocari dicit Dnus. Amas Magnæus Archivarij/5

Regiws, inq?;e testimonium adducit Annales antiqvisfimos

membraneos in Bibliotheca Refenii".

Herkomst og hist.: Ifg. en foran indklæbet seddel „Fra Sal. Afreffor Thormod

Toruefens Enke Ti 20. Num. 9."

Benyttelse og beskr.: Grågås, Havniæ 1839; Jårnsida, Havniæ 1S47; K.

Maurer, Graagaas s. 9\ V. Finsen, Grågås III, Kbh. 1883, s. LUI.
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777. AM. 118 b, 4to. Pap. Ji'O,^ X 1<!,b cm. 10 hl. C. 1700.

„Stutt Samtekt og Meining|ar aftæde umm Sekta mis-

mun
I

Eidpallfiiis og opinbeiTJar Sakar".

Forf. uf GuQmundur Håkonarson; dateret „]^yngeyrum 8.

Martij. |
Anno 1643".

778. AM. 119, 4to. Fap. 20^^ X 15,6 cm. 49 bl. C. 1700. Skr. af Arn»

Magnusson. Bl. 34^—40'' (s. 68—79) uheskr. som betegnelse

for lakune.

Jårnsida.

Afskr. efter AM. 334, fol., sål. som det på en af de to fora)i

indklæbede AM^^^ sedler udførligere angives; den anden inde-

holder et stykke om „Siættaræidr" afskrevet „epter Hakonar-

bok (Jarnfidu)
(
hia |)onnodi Torfafyni".

Benyttelse og beskr.: Jdrnsida, Havniæ 1847; Dipl Isl. /, Kph. 1857—76.

779. AM. 120, 41 o. Fap. 19 x 15 cm. 105 hl. Skr. 1640—41 på Skard

på Snæfjallastrdnd. Adskillige marginalantegnelser af Torfceiis,

deriblandt bl. 160^'— Jivor en i teksten forekommende lakune ikke

er antydet — „vantar u blod". Bindet betrukket med beskrevet

perg. fra et latinsk kirkeligt hskr.

Indhold:

1) Bl. 1—146'. „GRAGAAS
i
pad er

|
Sii L6gBok fem

hie2 J Laiidi hepuz
|

geingid til L6gfagna2 J Gam-
allie tijd" etc.

2) Bl. 146'"—65. Jårnsida ('huejcki mi6g G6mul laug
|

nie nij, og pui kalla eg petta
|
Jnte2im').

Beg. med Maniihelgi. Efter overskriften følgende notits

med Arne Magnussons hånd „Efflerfylgiande l6gbok lieitir

ecke luterim helldur Jarnfil)a. teftibus autiqviflimis amiali-

bus membraneis in Bibliotheca B-efenii".

Herkomst og hist.: Efter Jdrnsidas slutning har afskriveren, bl. 1G5" øverst,

tilfojet en drottkvædet vise , hvori arbejdet angives at være udført for „Se:a

Jon fonui Ara". Af to foran indklæbede sedler indeholder den ene (b, med
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Arne Magnussons hånd) uddrag af et latinsk brev fra ovennævnte mand,

provsten Jon Arason i Vatnsfjordur, til Th. Torfaus år 1664, hvormed hånd-

skriftet, her benævnt „GrafugV^ oversendes denne til låns. Sedlen a meddeler,

at fiskr. er kommet til A. M. „Fra Sal. AlTefror Thormod Toruefens Enke
1720".

Renyttelse og beskt:: Grågås, Havniee 1829; Jårnsida, Havniæ 1847; K.

Maurer, Graagaas s. 9; V. Finsen, Grågås III, Kbh. 1883, s. LUI.

780. AM. 121, 4to. Pap. ^0,, X 10 cm 267 hl. C. 1700. 8kr. af Asgeir

Jonsson. Bl. 114 ''

—

20 ubeshr. til betegnelse af en lakune.

Grågås.

Afskrift af GI. kgl. sml. 1157, fol.

Benyttelse og beskr.: Grågås, Havniæ 1829; Dipl. Isl. I, Kph. 1857—76; K.

Maurer, Graagaas s. 9; V. Finsen, Grågås III, Kbh. 1883, s. L.

781. AM. 122, 4to. Pap. 20,5 X 15 cm. 250 hl. 17. århs sidste del.

Aben plads for initialerne.

Grågås.

Afskr. efter AM. 334, fol.

Foran findes indklæbet to sedler med Arne Magnussons op-

tegnelser af læsemåder i håndskriftet. På 1ste forsatshlad har

G. Thorkelin skrevet en latinsk notits ang. hskrs forhold til dets

original.

Benyttelse og beskr.: Jus eccl. vetus, Havniæ 1775; Grågås, Havniæ 1829;

Dipl. Isl. I, Kph. 1857—76; K. Maurer, Graagaas s. 9; V. Finsen, Grågås

III, Kbh. 1883, s. LU.

782. AM. 123 a, 4to. Pap. 21^ X 16,5 cm. 10 hl. 17. århs slutn. Skr.

af Arne Magnusson. Bl. 1 titelblad.

„Ur Biarkeyar Retti gdmlum".

Beskrevet i No/ges gamle Love IV, 599.

Herkomst og hist.: Foran er indklæbet to AM"^*"- sedler, af hvilke den ene op-

lyser om håndskriftets original, nogle papirsblade fra Vatnshorn i Haakadalur

(sml. titelbladet, hvor en tilsvarende påskrift findes); den anden er uddrag af
et brev fra Jon Magnusson 1724 ang. nogle fragmenter af Bjarkøretten.
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783. AM. 123 b, 4t«. Pap. 21 X l(i,4 cm. 7 hl (forsatshl. hul). C. 170<K

Skr. af Jon Mayndsson (Arnes broder).

„Fragment ur Biarkeyarretti". Sål er A. M..^ titel pu for-

satshludet; selve lovstijklat har til overskrift „Fragment ur

Biarkeyar l^ogum''^ o: Udtog af den ældre Bjarkøret.

På det uf Arne Maijnusson tilfojede forsatsblad giver han

oplysninger om håndskriftets erhvervelse og beskaffenhed.

Beshr. i Norges gamle Love IV, s. 599.

784. A)I. 123 c, 4to. Fap. 20 x 12-, em. 8 bl C. 1000. Skr. af Ari

Magnusson. Talrige marginalhenvisninger. Bl 8" overstreget og

overklæbet med hvidt papir.

„(>etta er ed Meikilegasta fem
|
fem {sål) pinst i Biark-

eyar løflU/w." j: Udtog af den ældre Bjarkøret, (//' samme

indhold som AM. 123 b, 4^".

Få tre foran indklæbede sedler gor Arne Magnusson rede

for håndskriftet og de herfra stammende afskrifter.

Udførligere beskrevet i Norges gamle Love IV, s. /'}99—600.

785. AM. 123 d, 4to. Fap. 21,b X i6> cm. IH bl (-{- forsatsbl). C. 1700.

Skr. af Arne Magnusson.

„^etta er ed merkilegafta fem
|

pinft i Biarkeyarldgum".

Afskrift af AM. 123 c, é". Få forsatsbladet står „Ur Biarkeyar

Retti gdmlum", samt en meddelelse om hskrs afstamning.

Beskr. i Norges gamle Love IV, s. 600.

786. AM. 124 a, 4to. Fap. 20 x 17 cm. 43 bl C. 1650. To forsk.

hænder. Ejendommelig foliering 1101—9, V—l' 20, 121—23.

Mellem bl 35— 30 må antages en simre lakune.

Indhold:

1) Bl. 1—39\ Uddrag af Grågås („Grapugls Bok").

2) Bl. 39^—43. Uddrag af Jårnsida, indledet med en notits

om lovens tilblivelsestid.

Benyttelse og beakr.: K. Maurer, Graagaas h. 11; V. Finsen, Grdgcis III,

Kbh. 1883, 8. L1V~LV.
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787. AM. 124 1). 4to. Pap. 20,2 X 12,5 cm. 30 bl. 17. årh.

Indiiold:

1) Bl. l-20^ Uddrag af Grågås.

2) Bl. 20^—27^ Uddrag af Jårnsida.

3) Bl. 27^-29\ Blandede juridiske optegnelser

(Sårbøder ifg. Gulapingsbok , vitafé, formularer, regler ved

retsforfølgning).

4) Bl. 29^—30^ Kong Kristian IV.s forordning
om trælast, Kbh. 1643 (dansk sprogform).

Benyttelse og beskr.: K. Maurer, Graagaas s. 11; V. Finsen, Grågås III,

Kbh. 1883, s. LV

788. AM. 125 a, 4to. Fap. 14 x 16,5 cm. 14 hl. C. 1600. Overskrifter

og lign. med uregelmæssig indblandede versaler.

Indhold:

1) Bl. 1—3^. Uddrag af Jårnsida („Nockrar Greinir wr

norfkum laugum pemi Gragas pylgia" etc).

2) Bl. 3^—14^. Uddrag af Grågås („Nockrar paar Greinir

wr pe«rri pyrri Logbok sem sumer kalla
|
Grågås").

3) Bl. IA". Bålkanofn Grågåsar („^efsi eru balka

nofn Gragafar. Ad pui mig minwir").

4) Bl. 14\ Ættartala — fra Teitur |>orleifsson til Ari

|>orvar9sson.

Herkomst og hist.: Ifg. to foran indklæbede AM"'^« notitsblade (S"«) må det

antages, at disse blade ere komne til A. M. gennem Jon Magnusson fra Pétur

Bjarnason på Fellsendi, hvis farfader Pétur pordarson, son af præsten pordur

Brandsson til Hjardarholt, mentes i sin tid at have ejet dem.

Benyttelse og beskr.: K. Maurer, Graagaas s. 11; V. Finsen, Grågås III,

Kbh. 1883, s. IX- XIV, XL VII (tekst s. 411—42, 467—73).

789. AM. 125 b, 4to. Pap. 21 x 16,b cm. 16 bl 17. årh.

Uddrag af Grågås {af Vigsl69i, overskrift „Forn Lrga

Bålkur'').

Benyttelse og beskr.: V. Finsen, Grågås III, Kbh. 1883, s. LV.
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790. AM. 126, 4to. Penj. 27,a X ^1.-. nu. i:m hl C. 1400. Bl. V uh-

skrevet. Røde overskrifter, flerfarvede initialer; afsnitsinitiulerne

store, stærkt forsirede off fildels prydede med billedlif/e freni-

siillinffer, men disse så vel som teksten oventil i hskrs sidsir

læg beskadigede ved beskcering; af hl. IPjC er nederste linje til-

dels bortreven, hvorefter hskr. er defekt.

IndJiold:

1) Bl. I""—85". Jonsbok — med retterbødernc optagne i teksten.

2) Bl. 85'—90^ Norsk-islandske retterbøder.

3) Bl. BO-^—109^ Kristinréttr Arnå bis kups.

4) Bl. 109'- 31\ Hirdskrå (Den norske hirdskrå;.

5) Bl. 131'. B-éttarbot Magnusar kgs Eirikssonar,

um okr ok timidargjorå.

6) Bl. 132—36. Skipanir Eilifs erkibiskiips — ender

defekt.

Beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 600—601. I hskr.

er indlagt en udførlig beskr. af Jon Sigurdsson.

Herkomst og hist.: Foran er indklæbet en seddel med egenhændig påskrift af
den senere kgl. antikvar Hannes porlcifsson, ifg. hvilken membranen er givet

af denne til Th. Bartholin den yngre år 1678.

Benyttelse og beskr.: Jus eccl. novum, Havniæ 1777; NgL.

791. AM. 127, 4to. Perg. 27 x 20 cm. 98 bl. Tospaltet. 14. årh. Røde

overskrifter, forskellig farvede og tildels stærkt ornamenterede

initialer, undertiden indesluttende billeder (s. 4, 13, 129, 173);

marginaltillæg fra forskellig tid.

Indhold:

1) Bl. 1'' (o2rr.ubesJcr.l5.årh.). Mariuvisur — et digt om

en mand, der ikke vilde skrifte, men hvis sjæl ved jomfru Marie

udfries af helvede (76 vers).

2) Bl. 1'— 92. Jonsbok. Med følgende marginaltillæg *) s.

6—11: Usammenhængende brudstykker, som det synes af

Rollants rimur, '') s. 29: Tegning af to mænd, den ene

med økse, '') s. 38: Et ny tår s ver s af GuSmundur Jonsson,

1632, i 'braghenda' — sml. s. 46, «») s. 41: Et tillæg til

lovens her givne tekst (15. årh.) — samnw hånd har og.så

go. 6. ns.
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(ijort mindre tilfoj eiser s. 46, 48, 63; endvidere enhelte små-

notitser (s. GO, 109, liiS) o<i adskillige personnavne.

3) Bl. 93-98^ Retterbøder (Eirikr Magnusson 1294, Hå-

kon Magnusson 1305 og 1314).

4) Bl. 98^ (15. årh.). Fj arm ork fra gården H6llusta9ir.

I hsJcr. er vedlagt en udførligere hesJcrivelse af Jm Sigurdsson.

Herkotnst og hist.: På en foran indklæbet neddel er for Arne Magnusson
noteret . . „bokina hefur nyliga att S^a Magnus Havardi'son a Defiarmyi-e,

en« porftein« Signrdfso« teck hana j auftfiordum 1711". Af en iilfiijelse

med A. M.s egen hånd ses, at han senere har erhvervet håndskriftet, udlånt

det en tid til lagmand F. Vidalin og erholdt det tilbage fra denne ur 1723. I
marginen findes en stor mængde ejernotitser og personnavne. Af en notits

s. 102 synes at fremgå, at hskr. er blevet benyttet ved barneundervisning.

Benyttelse og beskr. : Lovsamling for Island I, s. 17, 24, 27 ; Jon porkelsson,

Om digtningen på Island i det 15. og 16. årh., Kbh. 1888, s. 51—52.

792. AM. 128, 4to. Perg. 21 X 16 cm. 117 hl 15. århs sidste halvdel

Tildels røde oversJcrifter og farvede initialer; hist og her en

plump ornamentering i nedre margen. Flere hlade af uregelmæs-

sig form, hl. 72 hun en hladstump. Tillæg med senere hænder.

Bl. 111—17 (tosp.) shrevne på tidligere benyttet perg. fra et

latinsk ritualhskr. Bl. 1^ opr. ubeskrevet, hl. 116'—17 ikke

påny beskrevne efter udraderingen af den latinske skrift. Synes

ifg. katalogen i ældre tid at have været i hind med spænder.

Indhold:

1) Bl. 1-—71\ Jonsbok.

2) Bl. 71^—73^ Juridiske småstykker (isl.), fqjede

som tillæg til loven med forskellige hænder.

3) Bl. 73^-84^ Retterbøder fra 13. og 14. årh., Islænd-

ernes 'såttmåli' med den norske konge Håkon den kron-

ede, blandede lovbestemmelser.

4) Bl. 84''—86. Formularer (isl), hvorefter (86') med nyere

hænder og meget svag skrift følger en 'logfesta' og en 'lir-

skur9ur' fra sidste del af 16. årh.

5) Bl. 87—96. Juridiske excerpter og lign. =*) Brud-

stykker af HirSskrå, '') om tiende, '') 'lag å peningum', '') et

stykke af den yngre kristenret om tiende, •*) begyndelsen af

JårnsiSa — isl.

6) Bl. 96' -109 ^ Kristinréttr Årna biskups.

27
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7) Bl. 109'- -10. Altings-samtykter, domme og lign. (isl.),

med yngre hænder.

8) Bl. 111—16^ Indholdsfortegnelse til Jonsbok i dob-

belte kolonner, yngre hånd.

9) Bl. 116^—16\ Tiundar-tal — i alt 8 kolonner, yngre

hånd.

Mærkes kan et halv-udslidt runealfabet og nogle lon-

skrift-alfabeter bl. 35^' nedre margen; ligeledes findes jævnlig

i nedre margen bl. 80"
jf. verslinjer, fraser, ordsproglige tale-

måder og lign.

/ håndskriftet er vedlagt en udførligere beskrivelse af dette

ved Jon Sigurdsson.

Herkomst og hist.: Af to foran indklæbede AM^^^ sedler frefngår det, at Arne
Magnusson år 1705 erholdt håndskriftet fra S*" Jon Jonsson i Garpsdalur.

Bl. I*" forekommer ejernavnet Andrés Magnusson. Skriften og forskellige

andre ^endommeligheder minde om membranen AM. 604, 4''\ med hvilken det

også har helgeninden Sta Fennenna (bl. 1'') til fælles.

Benyttelse og bettkr.: Jtis eccl. novum, Havniæ 1777; Bipl. Isl. I, Kph. 1857

—76; Lovsml for Island I, s. 134.

793. AM. 129, 4to. Perg. 19 x X?c cm. 152 bl. 10. århs slutning. Orna-

menterede initialer.

Indhold:

1) Bl. 1—141'. Jonsbok.

2) Bl. 141''—52. Retterbøder fra 13. og 14. årh., endende

med Islændernes 'såttmåli' med kong Håkon den kronede.

Det til bindets indersider opr. fastklæbede pergament^betræk

bærer forskellige notitser, deriblandt landhusholdnings-op-

tegnelser (fjårmork, kælvningstiden for gårdens kør).

Herkonmt og MM.: Af to indklæbede AM^'^'' sedler meddeler den ene „f>efCe bok

Ilenclur eigi i minu Regiftre. ii l'idan« ad gegnura fkodaft obiter, og falb i

hnrtn'^ (sml. dog AM. 435 a, 4'", bl. 194'); den anden indeholder „pe\'\'si biik hefi

eg feinged af Mag. .Tone forkelsfyne, enn hann af Ara porktilsl'yne, raeinad

vered hafa Einars Gunnlaugsfonar, a Bekstandum. meretur infpici hic

codex [feffe Codex er ad fénnu nyr, enn CkrifadMr epter gémlum, ad vifu

elldra enn reformatio Lutheri, |)vi hier i er Doctrina Pontificiorura inva-

riata.]. ^ar er i Arftéku Rettarbotin." Bl. 143" findes et 4-linjet vers (med-

delt i Dipl. Id), hvorunder forbogstaverne 1. M. S.

Benyttelse og henkr.: Dipl. Isl. I, Kph. 1857—76; Norges gamle Love IV, s. 601.
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AM. 130, 4to. Pfirg. 10 x i.) rm. 104 hl. Tospaltet. Shfti. a 10.

årh (1591). Skr. af Gtidnmndur lllugason. Røde overskrifter,

flerfarvede initialer, tildels meget store og stærkt ornamenterede.

Metalheslået lædethind med spænder. Ved hskrs hegyndelse og

slutning findes papirshlade
., af hvilke det førstes forside er be-

skrevet med ejernavne, tilskrifter og lign.

Jonsbok, med efterfølgende register. Fortalen (hl. 1—2')

er skreven tværs over hele siden.

Herkoitisf og hist.: Af påskrifterne på forsatsbladet kendes som ejere Bjarni

Pétursson (1632) , Bjorn Pålsson , Jon Vigfusson (Logmannshlid 1671) ; af to

indklæbede AM'^^'^ sedler synes at fremgå, at A. M. har skaffet præsten pordur

Jonsson til Stadarstadiir dette Jiskr. under et ophold i København, men Iiaft

det til hhis fra ham 1707. På de i hskr. indklæbede oktavblade I— V har

Arne Magnusson samlet, hvad han vidste om Gudm. lllugason og forskellige

af ham skrevne dokumenter.

795. AM. 131, 4to. Perg. 19,n X m cm. 96 bl. 10. årh. Røde over-

skrifter, forskelligfarvede initialer. Bl. V optages af en illu-

mineret fremstilling af St. Olav tronende med økse og bog.

Indhold:

1) Bl. I' (opr. iihcskr.). Formular (forbud mod bort-

flytning af gods), efterfulgt af uddrag af en retterbod.

2) Bl. 2—76'. Jonsbok.

3) Bl. 76^-80. Retterbøder (1 af Eirikr, 2 af Håkon),

hvorefter (hl. 80") nogle formularer.

4) Bl. 81—95. Kristinréttr Årna biskups (i øvre margen

bl. 8P' „ap gula pingi bok").

JBl. 96, opr. ubeskr., bærer blandede optegnelser (tiden for

visse navngivne kørs kælvning m. v.) samt et alfabet i 'hofSa-

letur'.

Herkomst og hist.: Det opr. binds indersider, som ere betrukne med papir fra

islandske breve til Kolbeinn Einarsson på Tunga i Fdskrudsfjordur (det ene da-

teret 1689), lade formode, at denne i sin tid har været håndskriftets ejer. Bl. 1'

nævnes som ejer Jon Sturlason (17. årh.), der angiver at have arvet bogen.

Benyttelse og beskr.: Jus eccl. noman, Havniæ 1777.

^96. AM. 132, 4to. Pei-g. 34 a X 31 n em. 70 bl. Beg af 15. årh. Mod

hskrs .<ilutn. møde to fra hovedhunden forskellige hænder. Røde

27*



420

overskrifter
, forshlJifj farvede wifialer , tildels siærli ornament-

erede; halkeinitialerne meget store o/y for en del udstyrede med

hilleder sif/tende til indholdet; i vedre margen flere ornamenter

og figurlige fremstillinger. Hist og her marginaltillæg. Bl. 1'

har været udstyret med et stort, nu udskrabet billede af en

helgen, rimeligvis St. Olav.

Indhold:

Jonsbok.

Kristinréttr Arnå biskups.

Småstykker henhørende til kirkelig

Ved shitningen ere omtrent S linjer tid-

1)
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skåren. Forskellige marginalantegnelser, deriblandt overskrifter

til vejledning for illuminutoren. Defekt.

Indhold:

1) Bl. 1^ (15. årh. Bl. V ubeskr.). De 10 bud i latinsk

tekst med islandsk forklaring. Brudstykke omfat-

tende en linje af forklaringen til Iste bud, 2det bud og 3die

bud, af hvis forkl. dog slutningen mangler.

2) Bl. 2—6 (hånd fra c. 1400). Retterbøder (Eirikr 1294,

Håkon 1314); endende defekt.

3) Bl. 6—92'. Jonsbok. Med omtrent samtidige tillæg

under teksten. Efter s. 102 og 110 mangler et blad.

Efter lovens slutning følger med en hånd fra 15. årh. udtog

af en dom om 'åverki jar9ar' (4 linjer).

Bl. 92^\ opr. ubeskr., bærer med en hånd fra 17. årh. be-

gyndelsen af digtet 'Barnaber' (4 viser).

I håndskriftet er vedlagt en udførligere beskrivelse af Jon

Sigurdsson.

Herkomst og hist. : I marginen forekomme adskillige person- og ejer-navne fra

17. årh. På en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson, at han har

erholdt håndskriftet 1703 af mag. Jon [VidalinJ , som havde fået det på
Hvalsnes hos S>' Arni porleifsson.

798. AM. 134, 4to. Perg. 22,3 X 16 cm. 41 bl. C. 1300. Bøde over-

skrifter, røde og blå initialer. Balkeinitialerne ornamenterede.

Forskellige marginalantegnelser. Defekt.

Jonsbok.

Indeh. følgende brudstykker:

Bl. 1 beg. „ja^wgmewn d6ma ^at mal at logpullv" (ping-

fararb., slutn.), ender „me3 pullkomm/a aft oc rettpifi til"

(Kristindomsb. kap. 2).

Bl"2—3 beg. „miklar faktr oc po eigi nogar", end. „Nu

pil la eigi iaka b6tr er pri panvir9o par9 (Mannhelgi, 17.

—21. kap.).

Bl. 4 beg. „mo^r ret^ at kono lati aUt pera heimilt",

ender „at kwdzlogum rettum oc" (Kvennagipt. kap. 2—4).

Bl. 6 beg. „getm finn |:i025ung hpert petra" (Erfdatal, 2.

erfd), ender „Attu ér|:9".
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Bl. 6—13 heg. „En ep pé er eigi meira" (Arfatokur .kap.

18), end. med overskriften til Landsbrif/dabdikr.

Bl, 14 he(j. „Nv pilia memi ioz5um fmafkipta", ender „er

til motz æigu" (Landsbrujdab. kap. 8—4).

Bl. IB—16 hey. „ep \\ann var9ar minwr ui9", end. „ftopna

upprétta pirtr petr nætr lu(nar)" (Landsleiyub. kap. 16—21).

Bl. 17—18 bc(j. „mæin at. pa ikal fkipta", end. „laufum

eyn. oc tpigill(di)" (ib. kap. 21—30).

Bl. 19—26 beg. „vi9 vatta hpart er hxmi pil e9a æ^r/i^,

end „a9i tpeir manaSir ero ap petn syna (ib. kap. 32—50).

Bl. 27 beg. „fpik oc rengi", ender „huala ipokum. pa eigu"

(Rekab. kap. 7—8).

Bl. 28—33 beg. „kemr eigi mæira til", end. „Nu f/cal

hann pf9a td kroff mesao a" (Kaiipab. kap. 2— 17).

Bl. 34—41 beg. „daga oc hapa patta ui9", end. „pa fekiaz

pee2 er håpa" (Kaupab. kap. 22— pjofab. kap. 17).

Bl. 10 findes i marginen tillagt, med yngre hånd, en af de

til loven hørende retterbodsbestemmelser (beskadiget ved be-

skæring).

Herkomst og hist.: Om to af bladene meddeler Arne Magnmaon på foran

indklæbede sedler følgende „|>etta blad — Num. 14 — feck eg 1703. af Jone

nockrvun Eiiiarsl'yne, heimilis manni i Gardi å Sudurnefium. far med
fylgde blad ur Gragas i faina flags formi fem ^étta, og med likro fkrift,

1)6 eigi hinni fému, fem mier virdetb. H6fdu l)efl'i . 2 . bl6d vered utanum
kver, og viffe madurenn eckert til, hvadan |)aii til ("in komin være. Jon
|)erfe var anwars kyniadur noi-dan ur landi". „petta blad — Nr. 27 — er

komed fra Vilhialme, er var ii Kirkiubole, til \>ess er eg feck \>ad af 1706".

Blandt de forskellige personnavne i håndskriftets margen møder navnlig

hyppig Jon Hallgrimsson (17. årh.), der ifg. bl. 16^ har bot på Eyrarland i

Eyjafjbr6ur. l*å et forsatsblad (papir) er med en hånd fra c. 1700 (vistnok

Jon Olafssons) skrevet „L6g-b6kar Fragment | er iir forgodu Exemplare".

Derunder Jiar Th. Sveinbjornsson tilfojet „mafke ^vi befta fem til hefir

verit." —
799. AM. 135, 4to. Amarbælisbok. Perg. 27^ X 22,b cm. 114 bl. -f (•

perg.-sedler, hørende henholdsvis til s. 38, 44, oO, 7f>, 78, 118.

Tospaltet. 14. århs sidste Jmlvdél, med senere tillæg. Røde over-

skrifter, forskellig farvede, tildels stærkt ornamenterede initialer.

To illuminerede billeder: Kong Olav tronende med økse og

spyd (bl. 6^), en siddende bisp med krumstav (bl. 74^''). For-
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sTiellige marginaliillæf/ ; i marginen findes også rettelser af skriv-

eren selv , svarende til det på de nævnte småsedler af ham til-

fojede. Læderheinikket, presset hind.

Indhold:

1) B\. I''—2" (17. årh.). Juridiske optegnelser. Ejer-

navne. Bl. 1'' enkelte penneprøver.

2) Bl. 2^—4' (15. årh.). Retterbøder fra 13-14. årh.

/ alt 13.

3) Bl. 4"^. Begyndelsen af Johannes evangelium

på Latin.

4) Bl. 4'. En latinsk bon, 8 linjer.

5) Bl. 4^—5'. 'Upphaf Moyses laga' o: lovgivningen

på Sinai, de 10 hud osv.

6) Bl. 5"". „Ap doma dags
|
und2u/w" o: tegnene i de lå

dage for dommedag.

7) Bl. 6^—69'. Jonsbok.

8) Bl. 69^-73. Retterbøder fra 13—14. årh. (i alt 4),

efterfulgte af to loven afsluttende småstykker. 3fed en hånd

fra 15. årh. to tillæg: om 'melrakkaveiSar' og om 'almenni-

legar putur'.

9) Bl, 74, Tillæg til lovbogen (um bygging å kon-

ungsjorSum, um domnefnu santt et tredje, i loven udeglemt

tillæg).

10) Bl. 75— 88^ Kristinréttr Arnå biskups („her hep upp

knftmrett | nyia en log|tekna").

11) Bl. SS-^—97\ Krlstinna laga |)åttr {af Grågås) — „her

hepr vpp kriftinwa laga patt" osv. / marginen findes en

længere notits til oplysning om de i hskrs udførlige overskrift

indeholdte historiske angivelser (17. årh.). Efter lovens slutning

følger 'Eindagi a tidakaupi prefta', 5 linjer.

12) Bl. 97^—1(X)^ Tiundarlog Gizurar biskups („her fe|ger

vm tiundar gerd").

13) Bl. 100^-105^ Saktal logbokar („Her hepei» upp

faktal 02 bok iflt'«din|ga").

14) Bl. 105. 'Um okr', „rettar bætwr herra vihalms" — to

til den yngre kristenret hørende kapitler, hvorefter Mndskriftets
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reldste del afshittcs med sJcriverønsket „chnstiia fcnbentew cu-

ftodiat atqyc legentem".

16) B\. 106— 7" (15. årh.). Juridiske formularer (i alt

16), mindre lovbestemmelser (3), kongHåkons retter-

bod 1316 om kristendomsret, Islændernes 'sått-

måli' med den norske konge. Derefter (hånd fra heij.

af If). årh.) formular for ombudsmanden i Miilaping til ud-

nævnelse af nevndarmænd til Oxarår-ting, og (17. årh.) juri-

diske optegnelser.

16) Bl. 107^ *) (c. 1500). To formularer, til herredstings

sætning og opløsning, hæ(j<)C til hrug for Snjolfiir Rafnsson,

Jcgl. ombudsmand i 3IAlapin(j, ^) (c. 1500) om tiende og mad-

gaver, ") (17. årh.) juridiske optegnelser, tildels udskrahede

— med samme hånd har et følgende blad været beskrevet, men

dette er bortskåret, så at hm den indre rand står tilbage med

spor til en tabel over tiende og afgifter.

17) Bl. 108 (slutn. af 16. årh.). ») Forklaring over edens

betydning (isl. 11 linjer, den øverste bortskåren), *) et bibelsk

citat (lat. 5 linjer)^ ") en retterbod af kong Håkon: 'skyida vår

ok åstsemd'. Herefter følger med kursivhånden fra 17. årh.

^) en mindre tabel over tiende og en storre over 'sakfalls-

gjold'.

18) Bl. 109—14 • (slutn. af 15. årh.). Gejstlige statuter, den

yngste fra biskop Sveinn i Skålholt (1466—76). Herefter

optages resten- af siden a/juridiske optegnelser (17. årh.), hvor-

efter den følgende side ."dår blank (med undtagelse af et par

penneprøver og lign.).

Herkomst og hint.: Som formularerne bl. 107 udvise, Imr dette hskr. c. 1500

tilhørt den kgl. ombudsmand i Mula-ting Snjolfur Ra/'nsson, og efter ham
formodcnlig hans son, da der bl. 70" i øvre margen er indridset sætningen

„alt farwljge prcnde eniki CmoWJon yåur heilfai leg hialinwr l'ueiniTo/i".

Af bl. 2'' fremgår, at Oddng Gudnadottir fik bogen 1695 i „heimanfylgja^ . ug

at senere P. J. Vidnlin blev dens ejer. Foran er indkUebet tre papirsscdler, a/

hvilke de to indeholde notitser af Arne Magnusson om håndskriftet , som han

kalder Arnarbælisbok. den tredje er et ovcrdragclsesdokument, hvorved Bjami

Bjarnason afstår membranen, der dengang var „med Duppum og Spenjilum"

til P. Vidalin, dog med forkøbsret for Arne Magnusson. De udførligste op-

Igsninger om håndskriftet giver A. M. i AM. 435 a, 4'" bl. 179^'—HO, hvor for-

tiden indholdsfortegnelse følgende angivelser forekomme „Bok t)e(Ta feck S''

porbergur JUugalon, preltr i Bitni af Oddnyii Gudnadottur (fra Kolbeinsa)
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Eckiu S"^ Teits Einarsron(!) i Vik, hana eignadizt af S«' f>orbergi Rågn-
valldr Sigmundzlon , fra Régnvalldi kom hun i hendr Biarna Biarnalonar

i Arnarbæli. f>adan til Gudmundar forleifsfonar å Eyri. f>adan til Pals

légmanns. Fyrrum hafa bokina i hondum haft Gudmundr Weft, S"" Pall a

Melfbad, og Magnus Jons fon Légmadr."

Benyttelse og beskr.: F. Julianiuei Hist. ecd. lul. II, s. 374; Dipl. Id. I,

Kph. 1857—76 (udf. beakr.). Sml. Jus ecd. novum, Hacniæ 1777 ; K. Maurer,

Graagaas, s. 6—7; V. Finsen, Grågås III, s. XLIV (facs.); Norges gi. Love

IV, s. 601.

800. AM. 136, 4to. Skinnastaåabok. Perg. 18 X 14,3 cm. 147 hl. (-{- 1

uheshr. forsatshl., som opr. har dækket bindets inderside). Slutn.

af 15. årh. Røde overskrifter^ forskelligfarvede initialer. Jævn-

lige marginalantegnelser.

Indhold:

1) Bl. 1 "
(c. 1600, opr. ubeskr.). Fortegnelse (måldagi) over

kirkegodset på Hafrafellstunga samt angivelse af

grænseskellene (landamerki).

2) Bl. l'-95^ Jonsbok.

3) Bl. 95'— 109\ Retterbøder, mindre lovbestem-

melser, formularer.

4) Bl. 109"—126\ Kristinréttr Arnå biskups.

5) Bl. 126'—43. Gejstlige statuter fra 13-14. årh. Ender

i kardinal Vilhelm af Sabinas anordninger, der ere ladte

ufuldendte.

6) Bl. 144 (c. 1500, forsk, hænder). ") Begyndelsen af en

vise i Lilja, '') ed i en sag om voldeligt overfald, ") samme

'måldagi' for Hafrafellstunga med 'landamerki' som på bl. 1"^,

'^) um vinnufolk (altingsbeslutnrng 1404), ") runestavenes

navne — med flere penneprøver og lign.

7) Bl. 14b—46 (c. 1500, to senere tilfojede hl). Retterbøder:

tre rettb. af kong Håkon Magnusson samt kardinal Vilhelms

anordning om helligdage og kirkegods — denne sidste end-

ende defekt, da det opr. herefter følgende blad mangler.

8) Bl. 147' (16. årh., opr. beklædning for bindets inderside).

Påmindelse til dommerne (isl.).

Beskr. i Norges gi. Love IV, 601—2.

Herkomst og hist.: Bl. 1"—2 hære ejernavne, som vise, at håndskriftet i tre

generationer har tilhørt mænd i pingeyjar-sysla ; fra den sidste af disse.
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præsten Einar Nikuldssun på Skinnasta<)h\ er det kommet til Arne Magnus-

son, der i AM. 435a,4to bl. 174" nævner håndskriftet som „Skinnaftadabdkin

4'" fra Sr Kinare NikulalTryne'''. BL 19ii>' .fmsteds anføres om Mndskriftet

„Skinnafladahok I'" Cem Sigurdur Einarsl'on (hisAwps) eignar lier". På to

foran indklæbede papirsbladc giver A. M. en udførlig indholdsfortegnelse, pn

en mindre seddel følge nogle læsemåder fra membranen.

Beni/ttelne og bettkr.: Jus ecd. novum, Havniæ 1777 ; Dipl. Isl. /, Kph 1857

—76; K. Maurer, Graagaas s. 7—8; V. Finsen, Grågås III, s. XLV; NgL.

801. AM. 137, 4to. Perc/. 33 s X 16 cm. 101 hl. G. 1400. Spor til røde

overskrifter og forskellig farvede initialer.- Stærkt beskadiget af

fugtighed og på flere steder — navnlig ved hskrs begyndelse og

slutning — iiensmulrende.

Indhold:

1) Bl. 1 (skr. år 1637). 'Bæn fyrir domendiir'.

2) 'Ql.^" (opr.ubeskr.). Et 'fjårmark' tilhørende Hel^iH.dll-

dorsson å MiShusum, navne, penneprøver og lign.

3) Bl. 2''. De ved al lægedom ubrugelige timer på

månedens ulykkelige dage („dief mala" „dier d[agar]")

— isl.

4) Bl. 2^-12'. Retterbøder, mindre lovbestemmelser,

formularer — deriblandt bl. 3"— 4'' Islændernes 'såttmåli' med

den norske konge, bl. 11" stefna til orvarpings å Grafar-

bakka.

5) Bl. 12^—82\ Jonsbbk.

6) Bl. 82^—101 ^ Kristinréttr Arnå biskups.

7) Bl. 101 * (15. årh.). Islændernes 'såttmåU' med den

norske konge.

8) Bl. 101^ (c. 1500). '') Om fattigskat, ^) om tiendeaf-

gifter (standser afbrudt) — isl.

9) Bl. 101' (c. 1637). Om landhusholdning — isl.

Herkotnnt og hint.: På to foran indklæbede sedler angiver A. M. indholdet og

meddeler, at han har erholdt håndskriftet fra Katrin Torfadottir i Bær i Flåi

— til låns 1704, til eje 1708. I marginen bl. 1" o. //. st. kan mærkes anråb-

elsen af sancta virgo fenenna.

Benyttelse og bettkr.: Dipl. Isl. I, Kph. 1857—76.
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802. AM. 138, 4to. Pertj. 20 x 16 ^-^ cw. 182 hl. (ind. det første 0(j sidste,

til bindet opr. fastklæbede). 16. årh. Bøde overskrifter, fler-

farvede og ornamenterede initialer. Reparation med strimler af

andre perff.-hshrr (messebog, lovhdndskrift). Presset læderbind

med metal-dopper og spænder.

Indhold:

1) Bl. 1^—96\ lonsbok.

2) Bl. 95^-110^ Retterbøder fra 13-14. årh. (ialt 24),

mindre lovbestemmelser, juridiske formularer (18).

3) Bl, llO*"— 21''. Saktal i Jonsbok og oversigt over

lovens indhold.

4) Bl. 121^—41\ Kristinréttr Årna biskups. På en ved-

lagt seddel har Arne 3Iagni(sson givet en afskrift af lovens titel.

5) Bl. 14r—79^ Gejstlige Statuter fra 13—14. årh., kirke-

lige lovstykker, 'saktal' til den ældre kristenret

— ende7ide med Eirikr kgr, Um sættir staQamåla.

6) Bl. 179'— 81"^ (særlig hånd). ") Um reglur domara, ^) um

osæra ei9a.

7) Bl. 181"" (særlig hånd). Um gjald å Ijostollum.

Bl. 182"^ bærer et par annalistiske optegnelser om 'sta9a-

mår (fra AM. 361, fol.).

Hele håndskriftet bl. 1—179" er afskrift efter AM. 350, fol.

Udførligere heskr. af Jon Sigiirdsson er vedlagt.

Benyttelse og beskr.: F. Johanncei, Hist. cccl. Isl. I, a. 259, 412, 415, 417,

423, 446; Lovsamling for Island I, s. 22; Dipl. Isl. I, Kph. 1857—76; Norges

gi. Love IV, s. 602,

803. AM. 139, 4to. Perg. 23,s X 17 em. 71 bl. (fol. 1—72 -h 48, hvilket

tal er oversprunget ved folieringen). 15. årh. Røde overskrifter,

forskellig farvede initialer — bl. 18" og 68" med billedlige frem-

stillinger. Hist og her stykker af det ubeskrevne perg: bort-

skårne, bl. 71 beskadiget forneden. Forskellige marginalantegn-

elser. Defekt.

Indhold:

1) Bl. 1—72'. Jonsbok. Bl.l beg. med slutningen af lovens

fortale (2^1^ linje).
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Eftfr lovens .slutniii;/ et mvd en atuJett , men omtrent stam-

tidig hånd tilfojet et stykke (8 linjer) om hetydninyen af at

sværge „vfæran^/ eul ok Ranwgan/^".

2) Bl. 72^. Kristinréttr Årna biskups. Begyndelsen af 1ste

kap., ender „helld: hann adjai pim".

IJist og her (f. eks. 4", 26^') har skriveren i marginen til-

fojet gudelige sentenser på Latin og Islandsk; hl. 66—67 er

med en plump hånd fra c. 1600 i nedre margen skrevet nogle

linjer af et 'fornkvædi' („Riemvn/id pzadi").

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Macinmson noteret

„|>elTa bok hefi eg l'einged til eigiiar al" l6grett,uman«inum Gunnare Héf-

kuUdzlyne", hvorefter følger en indholdsangivelse.

Benyttelse og beskr.: Jus eccl. novum, Ilavniæ 1777.

804. AM. 140, 4to. Ferg. 20 X 14,^ cm. 189 hl. 16. drhs 1ste halvdel.

Røde overskrifter, forskellig farvede initialer — deraf bl. 4", 9",

30^, 53", 58^, 80'\ 86" med illuminerede fremstillinger. Bl. 1",

2''" optages af tre storre, med blæk tegnede hilleder, forestillende

henholdsvis Kristus på korset med Marie og Johannes under

dette, en tronende konge med økse og æble, igen en tronende

konge, men med spir og æble; trone, skammel og ramme ere

prydede med fantastiske dyreskikkelser. Af bl. 76 er kun en

stump nærmest ryggen bevaret. I marginen, der har lidt ved

beskæring, findes forklarende noter, personnavne og lign. De-

fekt, idet efter bl. 77 mangler et blad, efter bl. 133 et læg.

Indhold:

1) Bl. 1' (opr. ubeskr.). Annalistiske optegnelser

for årene 1546—62, vedrørende ordinansen, samt bp Jon

Arason og hans sonner ; længere nede på siden følger en næsten

udskrabet stævnings-formular.

2) Bl. 3—115. Jonsbbk, efterfulgt af to småstykker om

miskun domenda og um skruflklæfla biinafl (bl. 115^—16').

3) Bl. 116-23'. Retterbøder (1 af Eirikr, 2 af Håkon,

fra c. 1300).

4) Bl. 123'— 26'. Formularer, i alt 12, endende med stykket

om betydningen af at sværge falsk ed, hvorefter følger trosbe-

kendelsen efter Jonsbogens kristendomsbalk.



429

5) Bl. 125'—39. Kristinréttr Årna biskups. Standser øverst

hl. 13.9*'. Derefter synes bladets oprindelige skrift udskrabet;

senere ere enkelte navne, tegninger og lign. atdfragte på den

åbne plads.

En udførligere beskrivelse af Jon Sigurdsson er vedlagt

håndskriftet.

Herkomst og hist.: Foran er indklæbet to AM^^^ sedler, den ene angiver ind-

holdet, hvorefter følger „4'o ecki riett gémul, fine ligatura. Eg true eg hafi

pelTa bok feinged af Sigurde Sigurdzfyne land-fkrit'ara", de7i anden inde-

holder „Légbok })a er landfkrifaren« liedi mie;*, defcriberar hann fo, ad
hun hafl vered i 4'", vel priggia fingra l)ick (dette er også nu hskrs omtrent-

lige storrelse). hafi aptan vid hana vered Kriltinrettar 2. ad vifu, Jtem heil

hijp Rbætur og fcatutur, garnier Idgmanwadomar og i bland, hafi })etta er

aptanvid bokina var occuperad eins mikid plats i bokinni, og lågbokin

fialt". hana hat'di att Gudmitwdur Eyolffson a Melum ii Kialamefe og mun
a hemje j einhverium Itad fin«att hans nafn eda hans Tonar Eyolfar". De
person- og ejernavne, som findes i hundskriftet, ere følgetide „SavgvJdvi valda-

son" (bl. 26'>'), „biandvJ einMaiflWi" (42^), „einor eyiohjs fon" (bl. 45 og 70
— det første sted efterfulgt af en firlin.jet vise med en forbandelse over

den, der tilegner sig håndskriftet), „kietill Gudmund son" (bl. 139^').

Benyttelse og beshr.: Jus eccl. novum, Havniæ 1777.

805. AM. 141. 4to. Fap. 21.2 X IG,^ cm. 21 bl. 17. årh.

t>orsteinn Magnusson: Skrif domendum og domum vidvikj-

andi — forf. 1654.

Med tillæg af en undersøgelse om de loven modstridende

altingsdomme^ vedtægten- og forordninger.

Herkotnst og hist.: På, en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„f>etta feck eg af Eyolfi Einarsfyne, a Allinge 1708".

806. AM. 142, 4to. Pap. 21,2 X ir>,r. em. ni bl. 17. årh. Forsk, hænder.

Omslaget udgores af to sammenhængende pergamentsblade fra

et latinsk kirkeligt hskr. (tospaltet).

1) Bl. 1. Formular til 'leiSarpings setning'; bl. i'' inde-

holdei- begyndelsen til den tilsvarende 'uppsaguiug' , men er for

storste delen ubeskrevet.

2) Bl. 2—5^ „Eegistur yffer Erffda (!?)".
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3) Bl. rr—8. Uddrag af altingsdomme fra 15—17.

årh., samt uddrag af retterbøder (isl.).

4) Bl. 9—15. „Ndfn og tilvifiiii Hluta peirra og

Malaferli (sal.) sem
|
Islendfk Laugbok er uinw/-

giaurd".

6) Bl. 16—19. ") Brudstykke af register over erfSir, '')

„Aminwyng Thill peirra Eida Sueria", ") Lovbestemmelser

fra 17. årh. (isl.).

6) Bl, 20—51. „|>efsar Epterfilgiande Logbokaren/?«/' greiner

synafl ad
|
nockru leiti tvyrædar" osv.

807. AM. 143, 4fo. Pap. 20^2 X 7^,5 nn. 7 hl. 17. årh.

„Subftantiva Ldgbokarinnar \:^ad er N6pn og tilvifun Luta

peirrsL og Malapeala sem Jflendfk Landz
|
Laga Bok umin

e2 giéj".

808. AM. 144, 4to. Pap. 20,n X 10, r, cm. 12 hl. 17. årh. To i fælles hind

forenede hånd,<i]irifter, hvert med sin særlige hånd.

1) Bl. 1—4 (heshadifjet ved hcsJcærinf/ foroven). |>orsteinn

Magnusson: Guds og manna logmåls greinir å moti ein-

foldii åburSarlausu rygti, getsakar-målum etc. Forf.

1652.

2) Bl, 5—8. Samme arbejde i afskrift.

3) Bl. 9— 12''. Undersøgelse om 'sektir' og 'dom-

rof, samt opregning af nogle mod loven fældede

domme ('domtitlar'). Samme hånd som stykke 2.

Herkomst og hint.: På forsaisbladet har Arne Magnusson .skretJet „porfbein.s

MagnulTonar, tra S"" Palo Amundafyne 1707. oi-iginallenn En« CJopiai«*

tilforna 1705«.

809. AM. 145 a, 41o. Pap. 20,r, X 17 cm. S4 hl. 17. århs .sidste halvdel.

Bårdur Gislason: „Vm |)ær Lagan/7a Grelner sem Tvyrædar

eru" osv.

Herkomst og hist.: Ordene i hundskriftets titel „Samanfkripad ap Barde Sal-

uga Gyfla Synn" betegne dette eksemplar som en afskrift lulfurt efter for-

fatterens død (f 1670). Det ender med datoen „Annu 1678. \\ Aprijlis". På
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en foran indklæbet seddel har A. M. noteret „Bardar Giflafonar yfir Idgbok.

ur bok i'eui fkrit'ad oy att hetV Gil'le Gudmundzfon å Raudalæk. af ho?mm

feck Hakon HamielTon, en»t eg af Hakoui 1710".

810. AM. 145 b, 4to. Pap. 21 ^ X 10,7 cm. 69 hl. (fol. 1—70 - 49, hmlkef

tal er oversprunget ved folieringen). Blutn. af 17. årh. Blad-

kanterne i hskrs hcgyndelse hesJcadigede ved slid.

Bårdur Gislason: „Laga greiner Ndckpar tv'i'ræ|dar".

Samme skrift som foregående nr, hlot med udelukkelse af

dettes sidste stykke (ét bl.) om uoverensstemmelser mellem for-

skellige eksemplarer af lovbogen.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler A. M. „Feinged fra

Birne Halldorslyne i Ey. enn han?? feck hia S"^ Gunnare i StafhoUte. hefur

fyrrum vered Magnufar Sigurdz l'onar i Brædratungu".

811. AM. 146, 4to. Pap. 20,!^ X 15,s cm. 15 hl. C. 1700. Skr. af Arne

Magnusson. Bindet betrukket med beskrevet og med nodetegn

forsynet prrg. fra et latinsk ritualliskr.

Excerpter af et hskr. af den ældste Gulatingslov med Arne

Magnussons forudskikkede oplysninger.

Endnu et citat af Gidat. lov samt AM^^^ notitser findes på

to indklæbede sedJer.

Udførlig beskrevet i Norges gamle Love IV, s. 603—4.

i

812. AM. 147, 4to. (Heynesbok.) Perg. 16 x 13 an. 133 hl. 15—17. årh.

Hskrs hoveddel — slutn. af 15. årh, — har røde overskrifter og

forskelligfarvede initialer; halkeiniHalerne ere stærkt ornament-

erede, og hyppig findes marginal-illustrationer hentydende til ind-

holdet. Beskadiget ved beskæring.

Indhold:

1) Bl. 1—89'. Jonsbok. Til udfyldning af defekter i det

opr. hskr. fra 15. årh. er indsat hl. 14—20 (c. 1600) og bl. 86

—88 (17. årh.); på bl. 14 ses spor af ældre udskrabet skrift.
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2) Bl. 89 '^—111. Retterbøder, altingsvedtægter, kgl. for-

ordninger fra 13—16. årh. Mærkes' kan retterbøder fra

13—14. årh., kong Kristiern II.s stadfæstelse på kong Hå-

kons retterbøder, kong Kristiern I.s lange retterbod, Store

dom, Islændernes 'såttmåli' med den norske konge, en al-

tingsvedtægt 1698, en bestemmelse af 'Biialog'. Af (htte

parti er hl. 93—111 en codex rcscriptus, påny heskrt^eti c. KiOO.

Dm opr. skrift skimtes næsten overalt og ses på flere steder

temliii tydelig^ på hl. 104 og 111 er vel som jiå dr øvrige den

opr. skrift ud.^krahet, men disse have ikke påny været beskrevne.

De nævnte blades oprindelige indhold er et hrndstykke af

3) Ragnars saga lodbrokar (1^). årh..).

4) Bl. 112—33. Kristinréttr Årna biskups.

Jon Sigurdssons udførligere indholdsangivelse er vedlagt.

Herkoinst og hist.: På to foran indklæbede sedler giver A.M. indholdsfortegn-

elfte og meddeleUc om, at han har erholdt håndskriftet 1709 fra Bjarni Sigurds-

S07) på Heynea.

Benyttelse og beskr.: Dipl. L<tl. I, Kph. 1857—76; Altdeutache u. altnordische

Helden-Sagen III, Stuttgart 1880 (ausg. v. Edzardi), s. I—III.

813. AM. 148, 4to. (Landeyjabok.) Ferg. 19 x 13 em. 1.% hl. G. ir>(X).

Røde overskrifter^ forskellig farvede' initialer; de ornamenterede

balkeinitialer tildels beskadigede ved beskæring. Hist og her

person- og ejernavne samt enkelte marginalantegnclser. Bl. 1",

114" —15^' opr. ubeskrevne. Efter bl. 130 mgl. ét hl.

Indhold:

1) Bl. I''—103'. Jonsbok.

2) Bl. 103'— 14^ Retterbøder, mindre lovbestemmelser,

formularer. Her hl. a. Islændernes 'såttmåli' med den norske

konge. Ender med bp Jons statut om præste-friller , Skål-

holt 1345.

3) Bl. 114' (c. 1600). „Registu2 ypr manwhelge".

4) Bl. 115' -33'. Kristinréttr Arnå biskups, efterfulgt af

et par tillægsbrstemrnelser.

5) Bl. 133'— 36. Kirkelige statuter, derihtandt Tiundarlog

Gizurar biskups.
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/ nedre margen hl. SO" findes med en uøvet hånd (c. 1600)

skrevet to linjer af et omkvæd til et vikivakakvæ9i.

Herkomst og hist.: Af to foran indklæbede AM"^^ sedler fremgår, at Arne

Magnusson har erhvervet dette hskr. fra præsten Eirikur Gislason til Kroas

i Landeyjar, hvis fader Gisli Eiriksson havde ejet det for ham; nærmere op-

lysninger om disse ejere fås gennem påskrifterne bl. I'' og 115^'. Foran i

?iskr. er indklæbet et forretningsbrev fra den senere biskop Jon Vigfusson til

Gisli Eiriksson af år 1674.

Benyttelse og beskr.: Dtpl M. J, Kph. 1857—76 (udførlig beskr.); V. Finsen,

Grågås III, Kbh. 1883, s. LVI; K. Maurer, Graagaas s. 7.

AM. 149, 4to. Perg. 15,7 X 13,s cm. 70 hl. G. 1500. Røde over-

skrifter, forskellig farvede og tildels ornamenterede initialer. Me-

talheslået læderhind, hvis indersider ere hetrukne med heskrevet,

perg. fra et latinsk kirkeligt hskr. Flere steder defekt. Bl. 70^,

opr. hlankt, hærer nogle ejernavne.

Jonsbok.

Herkomst og hist. : På en foran indklæbet seddel har Jon Olafsson for A. M.

noteret „|>erre L6gbok kom fra Syflumanwenum Marcufe Bergsfyne mier

til eignar 1728".

815. AM. 150, 4to. Ferg. 19 x 13,3 cm. 110 hl. 16. årh. Spor til røde

overskrifter og farvede initialer. Pergamentet, navnlig ved he-

gyndelsen og slutningen, hullet og hensmulrende. Bl. F næsten

tdæseligt. Defekt ved slutningen.

Jonsbok.

Ender i ^ofahdlkr med kapitlet om l^rittareidr.

En udførligtre heskrivelse af Jon Sigurdsson er vedlagt.

He7'komst og hist.: Få en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„S^ Torfa a Vindafe. hann hirder vel ecki um hana aptur. NB. her er

eigi nema 1te Capitule christinåoms balks hiner eru viliande unda« fellder.

Ad 6dru er bokin fo ad feigia onjrt".

816. AM. 151, 4to. Perg. 16,5 X 1^,8 cm. 140 hl. 15. årh. Røde over-

skrifter, forskellig farvede initialer. Bl. 1, 140" ligesom bindets

indersider hære forskellige penneprøver og lignende kradserier.

I codex er indskrevet adskillige personnavne, esjernotitser o<i Tign.

28
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IndJwld:

1) Bl. 2' (opr. ubesJcr.). To formularer: heraflspings

setiiing og uppsogn. I)cn icmlig fine skrift (slutn. af 75. årh.)

tihJels hortsliclt. Sulens nederste tredjedel uudfyldt.

2) Bl. 2^—108^. Jonsbok. Kristendomshalken udelades, Far-

mannaliig står sidst %f alle halher.

3) Bl. 108''— 30 ^ Kristinréttr Årna biskups („hiez 1 heptr

hmn nyara knftin«
|
rett" osv.).

4) Bl. 130'— 32 (opr. uheshr. Forsk, hænder fra 15—16. årh.).

") Um félag hjona, '') Alpingis sampykt um vinnufolk, *=) Um
skyldleika hjona, ^) 4 „erpda-wijfur" (memorialviser om arve-

gangen), ®) „Tyundar giord a Iflande" (6 linjer, derefter er

resten af hl. 132 heskr. med penneprøver og lign.).

5) Bl. 133—40'' (senere tilfojet læg, forsk, hænder fra c.

1500). Formularer, mindre lovbestemmelser, for-

ordninger — alt isL; herihl. Islændernes „såttmåli" med

den norske konge.

/ marginen forekomme nogle viser og verslinjer: hl. 9^

to linjer af et fomkvæ9i (e. 1600), hl 80" et vers af en rima

(ferskeytt, 17. årh.) — muligvis af rimerne om Hromundr Greips-

son, hl. 139^ et firlinjet vers af spøgende indhold (slutn. af

15. årh.); også hl. 124", 138" findes tilløh til viser.

Udførligere beskrivelse af Jon Sigurdsson er vedlagt.

Herkomst og hist,: Få to indklæbede sedler giver Arne Magnusson indholds-

fortegnelse og oplysning om, at håndskriftet er kommet til ham år 1706 fra

hiskoppen mag. Jon Vidalin, der igen havde erholdt det af præsten Bjarni

Einarsson 'undir Asi i FeUum\

Benyttelse og heskr.: Jus eccl. novum, Havniæ 1777; Dipl Isl. J, Kph.

18ff7—76; J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16. årh., Khh.

1888, 8 194.

817. AM. 152, 4<o. Perg. 16., X 11,n cm. 125 hl. (fol. 1—124 -\- I'"'"). C.

1500 (J. Sig. sec. X V). Hist og her spor til røde overskrifter og

farvede initialer. Bladene noget beskadigede ved slid og fugtig-

hed, af bl. 1 øvre halvdel afreven. Bl. V, opr. ube.skr., bærer

ptenneprøver og lign., bl. 1" pennetegning forest. en tronende

konge med økse og kugle (eller skive? — i venstre hånd) træd-

ende på en liggende kronet menneskeskikkelse; bl. 104^ penne-
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tegning forest. Kristua på korset med Marie og Johannes

stående nedenfor; i initialen hl. 105^ er en stående menneske-

figur indtegnet. Ender defekt.

Indhold:

1) Bl. 1' ^>«—104^ Jonsbok — efterfulgt af en slutningsbon.

2) Bl. 106—24. Kristinréttr Årna biskups — ender afbrudt

i stykket „[|>]at er okur".

Jon Siguråssons beskrivelse er vedlagt.

Herkotnst og hist.: Foran er indklæbet to af Arne Magnussons notitssedler.

Den ene giver indholdsfortegnelse og tilfojer „fra forlbeine Sigurdfyne i Myr-
dal aulbur. fatis bonus codex". Den anden, der muligvis ikke hører herhen,

bærer ordene „Fra Doet. Wium".

Benyttelse og beskr.: Jus eccl. novum, Havniæ 1777.

B18. AM. 153, 4to. Perg. 17,6 X 12,8 cm. 152 bl. 16. årh. Bøde over-

skrifter, forskellig farvede initialer, balkeinitialerne rigt udstyrede

med forgyldning, blomsterornamenter og lign., som må antages

udført udenfor Island; kapitelinitialerne ere indsatte istedenfor

andre forud udraderede. Bl. 89^ findes i nedre margen et af et

våbenskjold omsluttet bomærke. Defekt.

Indhold:

1) Bl. 1—24. Kristinréttr Årna biskups. Standser i udgs

kap. XXXIII med ordene „fanwleik?^r j hremne fa", idet det

følgende blad er bortskåret.

2) Bl. 25—152. Jonsbok. Standser i pjofabdlkr (8. kap.)

med ordene „audntw v?"^ toku ad hann hape".

Jon Sigurdssons beskrivelse er vedlagt.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson
indholdet og tilfojer „non admodum vetuftus codex. Bokina feck eg af Ju-

tkits Raad Rofbgaard, enw \\ann keypti hana 1696 i Leyden i Hollande, in

auctione libroruw Manufcriptorum Jacobi Golii, i hverra Cata],ogo hun
rånglega kallafb: leges Norvegic« & Islandicæ, tum Politicæ, tum
EccleriaCticæ, charactere Islandico contracto defcriptæ".
Den af A. M. anførte urigtige- titel findes med en hånd fra 17. årh. skrevet

på et efterfølgende papirs- forsatsblad. På bindets inderside er skrevet (egen-

hændig) : Fridericus Roftgaard per Amicum fuum NobililTimum Juvenem
Olaum Wormium Matthiæ tilium hunc Codicem emit Vi gin ti flo-

renis Hollandicis & duodecim folidis in Auctione Librorum Manu-

28*
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Icriptoruni Jacobi Golij, quæ habita est Lugdnni Batavorum Anno 1696.

menl'e Octobri".

BenytteUte og beskr.: Jus eccl. novum. Havnice 1777.

819. AM. 154, 41«. Perg. 23 x 16,5 cm. 77 hl. 14. århs. 1ste halvdel

(hskrs hoveddel). Røde overskrifter, forskellig farvede initialer.

Den afblegede skrift er på flere steder opfrisket med yngre blæk,

mange steder i marginen findes penneprøver og andre kradserier;

af bl. 47 og 56 er nedre margen hortskåren, efter bl. 63 og 69

mgl. ét bl., efter bl. 72 og 77 storre defekter.

Indhold:

1) Bl. 1"^ (c. 1500). Isl. formularer og lign

2) Bl. 1^—2' (15. årh.). Fortalen til Jonsbok, de

sidste linjer mangle.

3) Bl. 2"—69\ Jonsbok. Standser i pjofabdlkr (19. kap.)

med ordene „^vllti5a menw ok valmkvnrm. pa fem".

4) Bl. 70-77 (14—15. årh.). Retterbøder fra 13-14. årh.

samt bp Magnus statut, Skålholt 1479, der ender defekt.

Bl. 70—72 ere skrevne med en særlig hånd fra 14. årh., de flg.

med en hånd fra 15. årh., muligvis samme som bl. 1^—2^.

Af de mange marginalantegnelser kan mærkes temlig gamle

navne i brevformularer hl. 7^—39'', en drabslysnings-formular

hl. 7", en labyrint-tegning hl. 49", et par spøgende marginalia

bl. 75—76, en samtidig recept (krudt-recept?) bl. 73".

Jon Sigurdssons udførligere beskrivelse er vedlagt.

llerkonmt og hist.: Pd en l'oran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson
om håndskriftet „Komin til min fra Einare Eyoli'slyne, befr vered eign

fortkeins Eyolfsl'onar a Haeyre er antiquus codex". I drabslysnings-for-

mularen hl. 7' nccvnes Kolbeinstada hreppr.

820. AM. 155 a, 4to. Perg. 20^^ x 14 cm. 100 hl (-{ bladstumpen 46^).

15. årJiS sidste halvdel. Bøde overskrifter, forskellig fartede ini-

tialer; pergamentet Jiist og lier fiensmidroide. Jirf/ifndrr og ender

defekt, oidv. lakune efter bl. 46 og 96.
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Indhold:

1) Bl. 1—95. Jbnsbok. Beg. i prologen „plutter. gnd fett."

Efter Ixristendomshalken følge nogle af de sædvanlige tillæg til

den yngre kristenret. Efter hl. 46 mangler i Landsleiguhdlkr

fra i slutningen af kap. 4 til i slutningen af kap. 13, således

at der af det manglende kun for et enkelt hlads vedk. (bl. 46^^^)

sidder tilhage et trekantet stykke perg. nærmest ryggen.

2) Bl. 96—100. Retterbøder fra 13-14. årh., lovbe-

stemmelser og formularer (isl.).

Jon Sigitrdssons heskrivelse er vedlagt.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson

om dette og det følgende nr „Bokina eignadilb eg 1707. i Saurbæ a Kialar-

nePe hia L6gmannenum Sigurde Bidrnsfyne. Er eigi riett gamall Codex".

821. AM. 155 b, 4to. Perg. 30,b X 14^4 cm. 18 hl. 15. århs sidste halvdel.

Har opr. udgjort en del af samme hskr. som foregående nr. Af

hl. 1 er den øvre del nærmest ryggen hortreven. Defekt mod

slutningen, hvor perg. tillige hist og her er hensmulrende.

Kristinréttr Arnå biskups.

Efter hl. 17 mgl. ét hl. i udgs kap. 26, efter kap. 26 ere

udgs to næste kapitler forhigåede, hvorefter hskr. standser af-

brudt i beg. af udgs kap. 30.

Benyttelse og beskr.: Jus eccl. novum, Havnice 1777.

822. AM. 156, 4to. Ferg. 19 X 14 cm. 79 hl. 14. årh. Spor til

overskrifter og farvede initialer. Adskillige marginaltillæg; hist

og her er den ældre skrift senere opfrisket; codex har været

sønderdelt og ilde medhandlet. Bl. 79" ubeskrevet. Efter bl. 39

en lakune (ét hl).

Jonsbok.

Herkomst og hist.: På to foran indklæbede sedler meddeler Arne Magnusson

a) „fetta er ur légbokar tragmento, fem att hefur Olatur Arnalon il H6fda-

ftrånd, og gaf Gifla Sigurdlyne, en/t hown ymfum Tkolapiltum, Gil'le hetr

loiad mier nieiru her lir. hann gaf mier fidan relten, og hefi eg nu bokina

nærri complet." b) „Jonsbok i'", gott exemplar. hefur uylega verid eign
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Olafs Arimronar ii llolUufbriSiid i Jokullioicluui. hann gat' liaiia Gil'la Sig-

iirdzlyno, tbdiirryno rimiin, til ad i-ita i rundur utan um kver, Gifle

giiSrdo og To, t)g gat' ymrum Skolapiltuni. Eg fafnade éllum l)elTum

bl6dum hii'i Skolapilltum , og |)ad orit'na af bokinno (dimidiam circiter

partern) teck eg hia Gilla og er nu fo bokiu uæri'i heil il ny".

823. AM. 157 Ji, 4to. Fny. 25^ x i«,c cm 86 hl. Tospaltet 15. årh.

Røde overskriftet-, forskellig farvede initialer— nogle stærkt orna-

menterede (hl. 8% 24", 57"), andre (hl. 37'; 62'-, 08", 75'') ud-

styrede med hilleder sigtende til indholdet. Bl. 1" optages af

en illumineret fremstilling af kong Olav i sit hojsæde,

holdende økse og kugle, med dragen under sine fødder. Hist og

her marginalantegnelser. Bladene ere medtagne af fugtighed og

slid. Ender defekt.

Indhold:

1) Bl. 1' og 2' (16. årh). Storidomur. Bl. 2^ er be-

skrevet med latinske lectiones (13. årh.); Madet har opr. ikke

tilhørt dette hskr., men er indsat for at skaffe plads til slutningen

af Stoiidomur. Bægge hladc^ navnlig hl. 2, stærkt hensmul-

rendc og særlig hcskadigede forneden.

2) Bl. 3—80. Jonsbok. Med senere tillæg i marginen.

3) Bl. 80'—SS''. Retterbøder — de tre ældste, lovhogen sæd-

vanlig ledsagende.

4) Bl. 85^—86 (særlig hånd). Formularer.
Het'kotnst og hist.: På to foran indklæbede sedler meddeler Arne Magnusson

a) „Jon Olatsfon i Vik, a Seltiarnarnere, atti gamla 16gbok i dalkuni i 4'°.

Relatio Hilldibrandz NB. \tad er fu er Nikulas i Voguin Hede mier. og

felldi fidan." b) „I^IO. |)ann 28. Maii, feck eg Sigmunde Haukslyne vinnu-

manne Nikixlafar i Vogum '/.i Rixdl fpecie til ad færa Nikulafe t'iri pessa.

16gbok, ^vi hann fagde Nikulas hefdi fagt hann villde Telia hana. Enn lieti

mig rada verdinu". Om ældre ejere give påskrifter i codex forskellige op-

lysninger.

Benyttelse og beskr.: Dipl. Isl 7, Kph. 1857—76 (udførlig beskr.).

824. AM. 157 h, 4to. Ferg. 25 X 18 cm. 47 hl. Tospaltet. 15. årh.

Samme udstyring som foregående nr, af hvilket det opr. har

udgjort en del; dog forekommer her kun ét initial-hillede (bl. 1').

Ender defekt.
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Indhold:

1) Bl. 1—23\ Kristinréttr Årna biskups. Blandt marginal-

tillæggene han fremhæves en altingsdom af år 1579 'um pro-

fasts gjaftoll' i uddrag (hl. 5"— 7).

2) Bl. 23^—47 (særlig hd). Retterbøder fra 13—14. årh.,

lovbestemmelser og lign. Særlig mærkes

Islændernes 'såttmåli' med den norske konge (bl. 27^).

De lande og fylker, som høre under den norske konges

'féhirzla' (hl. 32').

'Saktal or logbok Islendinga' (hl. 32"—42").

Biialog (hl. 43—47) Derefter ender hskr. afhrudt i et nyt

stykke med overskrift „Bua laug".

Benyttelse og beskr.: Jus eccl. novum, Havniæ 1777 ; Dipl. Isl. I (udf. beskr.).

825. AM. 158 a, 4to. (Hli9arendab6k.) Perg. 22 X 16 cm. 63 hl. G.

1400. Røde overskrifter
,

forskellig farvede initialer tildels rigt

udstyrede med ornamenter og groteske dyreskikkelser. Blandt

marginalierne kan mærkes hl. 59^ en galdrestav, hl. 60" to

dyr med et tilhørende latinsk vers. Bl. I*" opr. uheskrevet. Efter

hl. 3 og hl. 45 mangler ifg. Arne Magnussons påskrift et blad.

Indhold :

1) Bl. 1""—66 ^ Jonsbok, efterfulgt af et par mindre lov-

stykker.

2) Bl. 55-^—63\ Retterbøder fra 13—14. årh., en for-

ordning af kardinal Vilhelm af Sabina, et stykke

om inappellable sager. Fra hl. 60'^ nederst skrevne med

en særlig., dog ikke meget yngre hånd.

3) Bl. GS"" (17. årh.). Kong Kristiern I.s forordning om
kirkegæld.

Jon Sigurdssons beskrivelse er vedlagt.

Herkomst og hist. : Om dette hskr. indeholder AM. 435 a, é^^ følgende to notitser

af Arne Magnusson „Bok Bryniolfs fordarfonar. 4'°. hel'ur vered eign Gifla

Ma^fwwsfonar." (bl. 174"), „3. fra Moufr Bryniolfi fordarfyne 4'°. god mem-
brana." (bl. 192 >). Navnet „Brinjolfur fordarfson" (17. årh.) forekommer

bl. I'-.

Benyttelse og beskr.: Dipl. Isl. I (udførlig beskr.); K. Maurer, Graagaas, s. 7.
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826. AM. 158 b, 4to. (HliSarendabok.) Fcry. 22,t, X Ki cm. :2(} hl. G.140().

Samme udstyring som foregående m\ af hviUcet hskr. det opr.

har udgjort en del. Ender defeJd hl. 25, skriften på det følgende

blad er udslrnhet.

Indhold:

1) Bl. 1—14^ Kristinréttr Arnå biskups med forudgåendr

trosbekendelse.

På en indhlæhrt seddel har Arne Magnusson afsJcrevet lovens

titel „her hepr vpp knftmn rett hinw nyia ej- herEa magn«^

honuuffT fam|pykti med radi b?sÅ;Mpan>m".

Efter det sidste af de loven ledsagende småstylcker er til-

fojet en lovbestemmelse (3 linjer) med en noget nyere hånd.

2) Bl. 14^—25. Kristinna laga |)åttr (af Grågås), efterftdgt

af tiendeloven.

På en indklæbet seddel har Arne Magnusson afskrevet lovens

titel „her hepr upp k»7ftinn rett hin« poina er
\
kr?ftins doms

balkr kallas".

Benyttelse og beskr.: Jus eccl. veius, Havniæ 1775 (facs.) ; Jus eccl. novuin,

Havniæ 1777; Dipl. Isl I; V. Finsen, Grågås III, s. XLIV, 193 flg.; K.

Maurer, Graagaas s. 7.

827. AM. 159, 4fo. Pcrg. in^e X i2,3 cm. 02 bl. 15. århs sidste halvdel,

lløde overskrifter
,
forskellig farvede initialer. Delvis beskadiget

ved beskæring foroven. Bl. 85—88 hullede ved hensmulring.

Begynder og ender defekt; endv. mangler efter bl. O og hl. 90

ét blad.

Indhold:

1) Bl. 1—77'. Jonsbok. Bl. V\ der ik/ce er fuldt beskrebet,

indeholder slutningen af prologen.

2) Bl. 77^-82. Retterbøder, 4 i alt, fra 14. årh.

3) Bl. 83—92, Kristinréttr Årna biskups. Ender „Ma aa

peffum tim?/m e?(/? helldi'' (ndg. kap. XXIX).

Jon Sigurdssons be.'ikrivelse er vedlagt.

HerkoTHst og hint.: På en foran indklæbet seddel betegner Arne Magnusson

dette håndskrift som „recentior membrana".

. Benyttelse og beskr.: Jus eccl. novum, Havniæ 1777.
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•AS. AM. 160, 4to. Pcvff. in X 11,6 cm. 138 hl. (fol. 1-132 + f""). 15.

nrhs sidste del. Bøde oversJcrifter
,

forshelliq farvede initialer,

tildels stærU ornamenterede (bl. 2\ S"", W, 14", 31\ 76", 94",

102^). Bl. 1" og 101" optages helt af et hillede, henholdsvis

af en tronende kong Olav med økse og kugle, trædende på den

kronede drage, og af en stående hiskop i ornat; et mindre hillede

ses i marginen hl. 127^. Hskr. har fra gammel tid været foli-

eret med romertal i nedre margen. Bl. 1^ og 132 nheskrevne.

Indhold:

1) Bl. l''*«-101^ Jonsbok.

2) Bl. 102—24^ Kristinréttr Arnå biskups. Ifg. titlen hinn

n^ kristinréttr.

3) Bl. 124^—31. Statuter, mindre lovbestemmelser og ved-

tægter, mest vedrørende kirkelige forhold, tiende-

væsen, værdiberegning.

Jon Sigurdssons heskrivelse er vedlagt.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel giver Arne Magnusson ind-

holdsfortegnelse og tilfojer „Bbkina feck eg af Seign'^ Petre Wielandt, enn
hann af Biarna i Arnarbæle. Codex non admodiiw vetulbus."

Benyttelse og beskr.: Jus eccl. novwn, Havniæ 1777; Dipl. Isl. I.

829. AM. 161, 4to. Fag. 1.9,7 x 16 cm. 175 hl. C. 1560—65. Omhyggelig

udstyrelse med røde overskrifter, forskellig farvede initialer, tildels

stærkt ornamenterede og kolorerede., halkeinitialen hl. 114^ med til-

hørende hillede. Bl. V, 6', 16"—17 uheskrevne; endvidere på

flere sider storre og mindie åbne rum; mod slutningen af codex

tildels åben plads for initialer.

Indhold:

1) Bl. 2—5. Dansk indholdsfortegnelse til Jons-

bok. Denne er indført, efter at den oprindelige skrift, der har

strakt sig over på. hl. 6^. var udskrahet.

2) Bl. 6''— 16. Isl. formularer, mindre lovbestemmelser og

lign. Beg. med et stykke om 'tiundargj6r9', derefter formu-

larer særlig ting-væsenet vedrørende, Islændernes 'såttmåli'

med den norske konge, købstævne-formularer, hvorefter atter

overvejende tingformularer. Bl. 10^ er etsteds den oprindelige
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formular udslrahct o(f en anden indført med en noget yngre

hånd, også stiirste delen af bl. 10" er tidskrabet; med samme

noget yngre hånd ere bl. 15—16*" beskrevne.

3) Bl. 18—121 ^ Jbnsbok. Helt igennem danske marginal-

henvisninger.

4) Bl. 121'—39. Retterbøder og talrige formularer af

blandet juridisk art (id).

6) Bl. 140—45'. Bualdg ('lag å peningum'), hvortil slutter

sig et mindre stykke „vm tiundar fkipto".

6) Bl. 145^—53. Kgl. forordninger og altingsdomme 1490

—1565 (isL).

7) Bl. 154-75. Kristinréttr Arnå biskups — efterfulgt af

to småstykker 'petta em konur oskyldar at frændsemi' og

præstevedtægten i Skålholt ang. kirkeejendomme, hvori bi-

skop Arnes overenskomst med den norske konge.

Jon Sigurdssons udførlige beskrivelse er vedlagt.

Herkomst og hist.: Ved kristenrettens slutning bl. 174'' står „Fiuis. Anno
M D.Lx.j.". Yderligere meddelelser angående tilblivelsen have rimeligvis været

at læse bl. 1^, men her er den oprindelige røde skrift udskrabet, og istedenf'or

skrevet ,,Thenne Bog h6jei Migh Hennjick Kiagh Tiill
|
med Rette och tend

ezffued iegh eptei minn gode Blodet
|
Pouell Stiifseim aai 1566 tend gaff

hånd migh wdii fiin tefcament".

Benyttelse og beskr.: Jus eccl. novum, Havniæ 1777; Dipl Isl. I.

830. AM. 162, 4to. Pap. 19,5 X 15,6 cm. 279 bl. (incl. f''"). C. 1700.

Bindet betrukket med hvidt, på indersiden beskrevet perg. Bl.

1^ indeholder en tegning af kong Olav tronende med økse

og kugle.

Jonsbok.

Herkomst og hist.: Ifg. en foran indklæbet AM^^ seddel er „Légbok lieffe

rkrilud epter pergaments bok i folio fra landrkrifaranum Sigurde Sigurds-

fyne" (Thott 1380, fol.). Den efter A. M.s angivelse temlig uniijngtige afskrift

er senere rettet, dog ikke hvad retskrivningen angår. Om originalen siges

„|)6tt hown fe inter meliores, pil er |)ad ratiune l)elT, ad hann l'krifadur er

epter ddrum elldre, enn eigi er hann fo mi6g gamall Pialfur".

831. A3i. 163, 4to. Fup. ;iO,i X i6> cm. 218 bl. 17. årh. To Stænder;

hovedsagelig skr. af præsten Jån Erlendsson. Bl. 3^ bærer en
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tegning af kong Olav troicnde med økse og kugle, trædende på

den kronede drage, bl. 3" id)eskrevet. Aben plads for initialer.

Indhold:

1) Bl. 1—2. Formular for altingets sætning og

opsigelse.

2) Bl. 4

—

179. Jonsbok med parallelsteder i marginen fra

andre hskrr, særlig en „codex Arianus"'. Bl. 178—79'' optages

af en fortegnelse over „hinar fierligustu Laga[greiner: huar

wmm peffari bok ber ei famann | vid fumar Logbækur". Bl.

179'' id)eskr.

3) Bl. 180—218. Retterbøder og senere kgl. forordninger

for Island ned til midten af 16. årh., altingsvedtægter,

formularer, uddrag af HirQskrå og den yngre

kristenret, Islændernes 'såttmåli' m. m.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet rest af et tidligere smudsblad er

skrevet „l>ersa Løgbok hepe eg underfkripadur, mier | til Eignar Keipt

Y,irir 50. al. i peningum.
|
Ad SchalhoUte D. 18 lunij A^ 1705.

|
Magnus

Marchufson".

832. AM. 164, 4to. Pap. 19 X 16 cm. 148 bl. (incl. 1^'). Skr. 1643—44.

Ifg. den ældre uregelmæssige foliering 157 bl., idet der springes

fra 89 til 100. Papiret skørt og navnlig i kanten slidt. Hist

og her marginalantegnélser.

Indhold:

1) Bl. V^'^-124:. Jonsbok.

2) Bl. 125—35. Register til lovbogen.

3) Bl. 136—47^ Retterbøder, altingsvedtægter, Islænd-

ernes 'såttmåli'; tilsidst kong Kristian III.s forord-

ning om præsteborns ægte fødsel, 1551 (isl.).

Herkomst og hist.: BL 1>- (titelblad) indeholder „LOGBOK IS;LENDINGA|
skrifud J Kyrkiu Woge J Hopnum

|
Anno 1643"; ved lovens slutning fore-

kommer årstallet 1644. Foran i hskr. er indklæbet resterne af et ældre for-

satsblad med påskriften „Biørn Gudmundz
|
son

|
anno M.DC.XLIII" efter-

fulgt af et bibelsprog. Denne mand har sandsynligvis både skrevet og ejet

håndskriftet. En foran indklæbet AM^'' seddel meddeler „Var fyrrum for-

modar TorfaPonar".
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[AM. 166, 4to. „JonsbOk paa Daufk med hr. Einar Einerfens haand"

mangler.]

833. AM. 166, 4to. Pap. 17,4 X l^,r, cm. 27(i bl. (fol. 1—278 med forbi-

(jåelse af tallene 51 0(f 205). 17. årh. Bindet betrukket med

beskrevet og med nodetegn forsynet perg. fra et latinsk ritualhskr.

Bl. 236'-, 257—58'- ubeskrevne.

Indhold:

1) Bl. 1''

—

235. Jdnsbbk — i dansk oversættelse.

2) Bl. 236^—56. 'Almindelig Eegifter paa den If-

landfke Lowbog',

3) Bl. 258'—78. 'Rettebøder' m. m., deriblandt (bl. 272 ff.)

„Den gammel Contract mellom Noregs konge och Iflend-

eme", altingsvedtægter , 'de . fornemm efte Lowens puncter,

huor udj dene Bog kommer icke offiier ens med Nogle

Andre Exemplar', „Forclaring paa hvad hoy boderne ere

och Nogen Andre vanfhelige Ord" — alt på Dansk.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson
„Dt-nne Danrice verfion af den Jislandfke loubog, var, da ieg den bekom,

rkiidt igiennem et trokt exemplar af den faa kaldede NupefelLs-edition af

famtne Jislandfke loubog. Jeg fkilte diffe to fra hin anden, og lod hver

binde ind for fig felf". Bl. 1>' bærer følgende påskrift „Min hoyerrede

Kiere Broderlige Venn Se*" Niels Tholder ehr denne Bog foræritt, thill hans

Bibliotech att formerre, aff Hanns fkyldigfte thiener J S Bang".

834. AM. 167, 4to. Fa2). 21,g X 16,3 cm. 69 bl. 17. årh.

Jonsbok — i dansk oversættelse.

Standser afbrudt (ufuldendt, som det synes) i Landsleigu-

balkens 44. kap., hvorefter følge endel ubeskrevne blade.

Ilerkotnst og hist.: På en mellem bl. 27 og 28 indsat seddel har Arne Mag-
nusson skrevet „Dette 27. Cap. i Mandhelge balken accorderer verbum de

verbo i M' Bryniolf Thorderfens bok i folio, fom er fkreven med en Danfk
haand".

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, 8. 168.

835. AM. I6S a, 4to. rcy. 22,? X 15 cm. 62 bl. IL årh. Spor til røde

overskrifter, forskellig farvede initialer og for balkeinitialernes

vedkommende billeder sigtende til indholdet. Bl. 22 og 23 er
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cii del af skriften foroven hortreven, af hl. 4G er nedre del

hortskåren. Forskellige defekter. Yngre marginalhenvisninger.

Indhold:

1) BL 1—59^ Jonsbok.

2) Bl. 59^—62. Retterbøder. Brudstykker af de tre sæd-

vanlig lovbogen ledsagende. Ender defekt „er fkip atti. En
huerr fem".

Herkomst og hist.: Fire foran indklæbede sedler indeholde Arne Magnussons
udtalelser om dette håndskrift, hvoraf fremgår, at han havde erholdt det år

1710 fra Andrés Gislason i Adalvik, til hvem det var kommet fra Jon Olafs-

son på Slétta i Jokulfirdir; han kalder det „gott gamallt (eller forgott)

exemplar". I marginen er hist og her skrevet ejernavne.

Benyttelse og beskr.: Dipl. Isl. I., Kph. 1857—76.

836. AM. 168 h, 4to. Perg. 22,3 X 14,9 cm. 15 hl. 14. årh. Udstyret

som foregående nr, af hvilket hskr. det oprindelig har udgjort

en del. Defekt.

Indhold:

1) Bl. 1—11. Kristinréttr Arnå biskups. Ender afhrudt

„heyi til kuelldz å ollvm nonlielguw" {i stykket Fyrir sakir

nauSsynja).

2) Bl. 12—16 (forsk, hænder fra slutn. af 15. årh.). For-

ordninger, statuter, formularer m. m., deriblandt

*) Islændernes 'såttmåli',

Biskop Magnus statut 1479,

Kong Magnus, Om lydighed mod kirken, defekt.

^) Kong Håkon, 'Skyida vår ok åstsemd'.

Skriveren af "), der i marginen (bl. 13") betegner sig „Biame

na/fafow", har bl. 15'' fyldt sidens nedre halvdel med forskellige

lejllghedsvers.

Benyttelse og beskr.: Jus eccl. novum, Havniæ 1777 (fejl citeret som 54 eller

— i fortalen — 1686); Dipl. Isl. I; J. porkelsson, Om digtningen på Island

i det 15. og 16. årh., Kbh. 1888, s. 38.

837. AM. 169, 4to. Perg. 21,5 X lo,a cm. 78 bl. 14. århs 1ste halvdel.

Forsk, hænder. Røde overskrifter, forskellig farvede initialer.

Hist og her marginalanmærkninger, navne og lignende tillæg

(hl. 38'' en vise, 17. årh.). Bl. V og 25" opr. ubeskrevne.
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Bl. 1 fl(Sf>(/et, af adskillige hlade nedre margen hort^Mren. Ad-

ftkiUige lakuner.

Indhold:

1) Bl. I"" (14. årh.). Skulda-reikningr. Griflamål.

2) Bl. V—76\ Jonsbok. Uden egenlig halkc-inddeling, rime-

ligvis kun en kort Kristendomsbalk— , svarende til lakunen mellem

hl. 4 og bl. 5 — ingen Farmannalog, teksten udvidet ved retter-

boden af 1294.

3) Bl. 76'—78. KongHåkons retterbod 1314 'skyida

vår ok åstsemd', med overskrift „Her hepr nym^li". Ender

defekt.

Jon Sigurdssons udførlige beskrivelse er vedlagt.

Herkomst og hist.: Om beskaffenheden af den tabte Kristendomsbalk udtaler

Arne Magnusson sig på en mellem bl. 4 og bl. 5 indfæstet seddel. Ang. hskrs

lejlighedsnotitser se navnlig bl 25 ", hvor der klages over skriftens ulæselighed,

og hvor med en hånd fra 16. årh. står „Jon Jons son el ad læia l)essa bok".

Benyttelse og heskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 119.

838. AM. 170 a, 4to. Perg. 31 5 X 16,b cm. 24 bl. Tospaltet (undtagen

bl. 14 og 24^). 16. århs sidste halvdel. Bøde overskrifter, for-

skellig farvede initialer.

Indhold:

1) Bl. 1. Jonsbok — brudstykke., indeholdende lovens slut-

ning, fra „fie fekta lauft uid konwwg" (pjofab. 18. kap.).

2) Bl. 1"—24. 'Réttarbætur og sampyktir' m. m.

*) Retterbøder, altingsvedtægter , Islændernes ed til de

norske konger Håkon og Magnus, forskellige ellers krisfen-

retten ledsagende stykker. Bl. I''—6'.

Islændernes 'såttmåli' med den norske konge. Bl. 5.

Formularer. Bl. 5^—8.

Piningsdomur um verzlun, 1490, Bl. 8.

Altingsvedtægt, 1400 (um vinnufolk). Bl. 9.

Formularer. Bl. 9''— 10.

„um rottdæme". Bl. 10"- 11.

Hirflsidir (uddrag af Hir9skrå). Bl. 11"— 15.

Retterbøder. Bl. 16"— 19.

Piningsdomur um tiundir, 1489. Bl. 19.
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') Uddrag af Moses love („Nockurar laga greiner fem

uerajlldligum mala perlum til komwr (!) | og gud baud jfrael.9

polke
I

at hallda pri laug"). Bl. 19—24.

"") Kong Frederik II.s stadfæstelse på storedommen, 1565

(isl). Bl. 24.

Jon Sigurdssons beskrivelse er vedlagt.

Herkomst og hist: Havde ifg. en foran indklæbet AM"^ seddel „vered Skula

Olafs fonar".

Benyttelse og beskr.: Dipl. Isl. 2, Kph. 1857—76.

839 AM. 170 b, 4to. Ferg. 21 5 X 17,s cm. 20 hl. Tospaltet. 16. århs

sidste halvdel. Udstyret som foregående nr, med hvilket det op-

rindelig Jiar hørt sammen. En defekt, omfattende hl. 10—13 og

15—20, er i 17. årh. bleven udfyldt ved indsætning af ny-

beskrevne pergamentsblade. Ender defekt.

Indhold:

1) Bl. 1—13'. Kristinréttr Årna biskups.

2) Bl. 1^"—15"^. Lag å peningum.

3) Bl. 15""— 18"^. Lag å varningi til kaupskapar.

4) Bl. 18'—19\ Tiundargjora.

5) Bl. 19^—20. Storidomur (1664) — standser afbrwlt.

Benyttelse og beskr.: Jus eccl. vetus, Havniæ 1777.

[AM. 171, 4to. „lons-bok Latine verfa ufqve ad Cap : 10 Tituli

jpingfararbalks" mangler.]

840. AM. 172, 4to. Perg. 25,4 X 17,? cm. 26 hl. 15. årh. To forsk, hænder.

Svage spor til røde overskrifter og farvede initialer. Defekt.

Jonsbok.

Beg „at uerri Nu few rc^adr pær mey Qda konu" (Kvennagipt.

kap. 3), ender „Vmbodf vaadr ^onungi er" (Kaupah. kap. 3).

Herkomst og hist.: En foran indklæbet AM^^ seddel meddeler „Arne Palsfon

å EyolfsIbodMm i Fliotsdals hieradi (Valla nefs fokn) å gamla lågbok, litlu

4'°. Relat. Eiriks Biarnal'onar å Bulandi". En derpå følgende tillægger

,.|>erse Ldgbokar bl6d, fra Arnå Pallsyne".

841. AM. 173 a, 4to. Perg. Indtil 24,5 X 16,8 cm. 49 hl. 15—16. årh. Brud-

stykker af 9 forskellige håndskrifter tildels beskadigede og stærkt slidte.
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Fragmenter af Jonsbbk-håndskrifter.

1. Juusbok, 2 bl. Fniym. af Tiekabdlkr.

2. Jousbuk, 2 bl. I^Var/m. af pin(/famrh. 0(/ Kristituhmish.

3. J 6 n s b 6 k , 12 bl. Fragni. af 3tannhelgi, Kvennagiptingar.

Landsli'iguh.

4. Jonsbok, 11 bl. Fragni. af pingfararb., Mannhelgi,

Frfdatal, Landsleiguh., Bekab.

6. Jonsbok, 16 bl. Fragm. af Mannhelgi og Kvenna-

giptingar.

6. *) Uddrag af Kristinréttr Årna biskups, hvori

uogle bestemmelser af Hir9skrå (1 bl.), '') Jonsbok, slut-

ningen af pingfararb. og brgyndclsen af Kristindomsb. (1 bl.)

7. Jonsbok, 1 bl. Fragm. af Farmannalog.

8. Jonsbok, 2 bl. Fragm. af Farmannalog og Kaupab.

9. Jonsbok, 2 bl. Fragm. af Arfatokur og FramfærsM).

Ornamenteret balkeinitial (16. årh.).

Herkomst og hist.: lå en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„Jonsboka iragmewta. eru ad litlu gagni. heyra mier til".

Benyttelse og beskr.: Dipl. Isl. I (stykke 6).

842. AM. 173 b, 4to. Perg. 15,4 X 12,6 cm. 55 bl. 15. årh. Enkelte spor

til røde overskrifter og initialer. Hist og her beskadigelser ved

bladryggens hensmulrcn. Defekt.

Jonsbok.

Beg. „la^glig[um] dorne at peir pae" (Mannhelgi kap. 30),

ender „ep pa/- er adz la/gligt prop" (pjofab. kap. 1).

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„Ur Jonsbok exigui momenti fragmentum. eigi regifbrerad".

843. AM. 173 c, 4to. l'erg. 15^ x 21,o cm. 10 bl 14. årh. Røde over-

skrifter, forskellig farvede initialer. Samme hånd som i AM.
132, fol. Defekt.

Indhold:

1) Bl. 1—9. Kristinna laga [låttr {af Grågås). Beg. „man.

ok (\uedia Ul^, ender „nema hon fie pioz baugf fok". Mellem

l'l. N of/ .0 en laknnc.
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2) Bl. 10. Kristinréttr Arnå biskups. Beg. „henwar orQ.

ef pær eru eicp t«^" (hap. 2). ender „pa ero aller fkyllder

pe?2 few? til ei(ga)" (hap. S).

Benyttelse og heskr.: K. Maurer., Graagaas, s. 7; V. Finsen, Grågås III, s.

XLIII 275-90 (facs.); Arkiv for nordisk Filologi III, s. 162.

844. A3I. 173 d, 4to. Ferg. Brndstyhher i forshelligt format, mærhede A
1—36, B 1—9, G 1— 7. TildcU stærht slidte og på anden

måde heshadigede.

Indhold:

A. Jonsbok.

1 (33,5 X 36 cm. 2 hl. Tosp. 14. årh.). |>ingfararbålkr

kap. 1—5.

2 (18 X 13,2 cm. 2 hl., hvoraf 1ste hlads ydre halvdel er

hortshåren. 16. århs 1ste halvdel). Kristindomsbålkr kap. 4—6.

3 (23,3 X 17 cm. 2 hl. 14. århs 1ste halvdel). Mannhelgi

kap. 1—2, 17—22.

4 (18 X 15,a cm. 2 hl. 15. århs 1ste halvdel). Mannhelgi

kap. 4—7, 30—31, Kvennagiptingar kap. 1.

5, 20, 34 (24,B X 16,e cm. 12 hl. 14. århs 1ste halvdel).

Mannhelgi kap. 5—8, 17—21, Landsleigubålkr 46—59, Reka-

bålkr 1—12, Kaupabålkr 1—2, ]3J6fabålkr 19—23, Farmanna-

log 25—27, Réttarbot Eiriks 1294 (8 linjer). Ved enden af

pjofah. står 3 linjer lonskrift, der delvis ere tolhede af Arne

Magnusson på en indlagt seddel.

På en i A 20 indlagt seddel meddeler A. M. „f>erre bl6d hefi eg

leinged af fonum S"" Biarna Einarsfonar i Afum, feigia |)eir nockud meira

af |)vi riage Tie heima hia f6dur \>eirr?i. S"" Biariie hafe feinged af f6dur

finum S"" Einare Jjeffa l6gbok bandlaufa og mutilam og henne fidan

fmafargad utan um qver, Yo fie ennnu, fem fagt er, nockud meira \t»x

ur hia S' Biarna.

4. bl6d feck eg fidan hia |)e»m".

6 (21,3 X 15,s cm. 2 hl. Tosp. 14. årh.). Mannhelgi

kap. 25—31, Arfatokur kap. 28, Framfærslubålkr kap. 1—5.

29



450

7 (19,3 X 1!) cm. 2 hl. 14. århs 1.4e halvdel). Maniilielgi

kap. 27—31, Kvennagiptingar, overskrift og kap. 6—6, Erf'fla-

tal kap. 1—2.

8 (21 X 14,7 cm. O hl. 14. årh.). Kvennagiptingar kap.

3—5, Landslb. 32-35, 60—66, Eekab. 1—6.

9 (14fi X 14,r, cm. 1 hl., hcsJcadigct forneden. ir>. nrh<i Isfc

halvdel). Erf9atal kap. 9—14.

10, 13 (19 X c. 13 cm. 2 hl. 14. århs 2den halvdel). Arfa-

tokur kap. 17—22, Landabrig9i kap. 6—10.

11, 19 (19,5 X m cm. 4 hl. G. 1500). Framfærslub. kap.

4—7, Landslb. 2—7, 46-48, 64^57.

12, 16 (18,s X 12,8 cm. 14. århs 2den halvdel). Fram-

færslub. kap. 9—12, Landabr. 2—4, Landslb. 20—22, 30—32.

14 (15,s X 7,5 em. 1 hl. Tosp. 14. årh. Fragm. af ydre

kolonne). Landslb. kap. 18—20.

16 (13.2 X 12,1 cm. 2 hl. IG. årh. Defehte foroven samt

af hl. 2 ydre halvdel hortsJcåren). Landslb. kap. 20—24.

17, 24 (1.5,8 X 14,7 cm. 4 hl. m. århs sidste halvdel, de

to sidste hcshadigede foroven). Landslb. kap. 21—22, 32—33,

Rekab. kap. 2—5.

18, 31 (23,7 X 18 cm. 4 hl. 14. årh. .3dje hl. nfuldst).

Landslb. kap. 22—24, Farmannalog kap. 6—9, 17—22, 25 -27.

21, 26, 35—36 (2.5,2 X 10,3 cm. 4 hl. 14. århs Me halv-

del). Landslb. kap. 49—53, Rekab. 5—8, Farmannalog 13

—19, Réttarbot 1314 og 1294.

De to sidatc blade ere indlagte i et omalag med A. M.s påskrift

„Feinged af Monfr Odde Sigurdzfyno 1725."

22 (17,5 X 1.5,2 cm. 1 hl. 1.5. århs 1stc hnIrdrJ). fiandslb.

kap. 56—59.

23 (17 X 13,7 cm. 1 hl. C. 1500). Landslb. kap. 57—69.

26, 27 (22,5 X 14,2 cm,. 2 hl. 1.5. århs sidste halvdel).

Rekab. kap. 3—6, 12, Kaupab. 1—3.
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28 (16,7 X 1S,2 cm. 2 hl. C. 1500. Af hl. 1 ydre tredje-

del hortsMren). Kaupab. kap. 2—3, 6—8.

29 (16^5 X 12^4 cm. 2 hl. 15. århs sidste halvdel). Kaupab.

24—26, Farmannalog 16—20. Fragm. af samme codex som B 2.

30 (26 X 18 cm. 2 hl. 15. århs 2den halvdel). Kaupab.

kap. 17—22, Farml. 2—4.

På en indlagt seddel meddeler A. M. „f>etta er ur au(bfi6rduin, og

hefi eg feinged l)adan meira ur |)eirre bok, hveriu eg fargad hefi. Mun
fo l)erri bok ei allz iiri laungu |)ar vera i fundur rifin."

32 (12,5 X 10,2 cm. 4 hl. 16. århs 1ste halvdel). Farml.

kap. 20-25, |>j6fab. 3—7.

33 (22 X 15 cm. 2 hl. 14. århs 1ste halvdel). Farml.

kap. 22—28 (kap. 28= |>j6fab. kap. 17), |>j6fab. 1-2.

B 1. Kristinna laga [låtir.

1 (19,B X i.9,3 cm. 1 hl. Tosp. C. 1400). Beg. „^at er

m<Elt" , ender „adilar ath" — se V. Finsen, Grdgds III, s.

XLIV— V, 455—61. Frafjm. af samme codex som C 2.

Ifg. A. M.s påtegning „Ur Aulbfi6rdum 1704".

B 2—9. Kristinréttr Årna biskups.

2 (16^7 X 12,2 cm. 4 hl 15. århs 2den halvdel). Kap. 1,

13—14, 30—33, app. kap. 3, statut Vilh. Sab. 1247. Fragm.

af samme codex som A 29.

3 (26,B X 20 cm. 2 hl. 15. århs 2den halvdel). Kap. 5—11.

4 (24.5 X 14,7 cm. 1 hl. C. 1500. Stærkt heskadiget).

Kap. 11—13.

5 (11,9 X ll,t cm. 2 hl. C. ISOO. Stærkt heskårne for-

oven og ved ydersiden; af hl. 2 kun en smal strimmel hevaret).

Kap. 13—14, 16.

6 (18,7 X 13,2 cm. 2 hl. Beg. af 16. årh.). Kap. 16—17,

26-29.

7 (15,5 X 11,6 cm. 2 hl. 16. århs 1ste halvdel). Kap. 16—19.

29*
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8 (16', X 11 cm. 2 hl. Brcf. af 10. årh.). Kap. 26—26.

9 (21 X 16 cm. 2 hl. Tosp. C. 1500). Kap. 26—26;

ender afbrudt, de sidste jf'/a spalter uhesJcrevne.

€. Retterbøder, statuter og lign.

1 (19^6 X 1S^8 cm. 1 hl. 14. århs 2den Jialvdel). Bp Arnes

statut 1269.

2 (22 X 17,B cm. 1 hl. Tosp. C. 1400. Besk foroven).

Ærkebp Jons statut 1280. Fragm. af samme codcx som B 1.

Ifg. A. M.8 påtegning „ur Auftfiordum 1704".

3 (19fi X 12,7 cm. 1 hl. G. 1500. Beskåret langs inder-

kanten). Hir9skrå kap. 28—29.

A. M. har i øvre margen noteret „Ur Hirdfkrå. Komit til min fra

S' Snorra Jonsfyne, 1721".

4 (18,^ X 18,6 cm. 5 hl. C. 1600). Retterbøder fra 13—14.

årh. samt nogle formularer.

5 (7,5 X 13,7 cm. 1 hl. Tosp. Beg. af 14. årh. Kun en

hladstump). Réttarbot Eiriks kgs 1294. Bl. V opr. uheskrevet,

hærer svage .<ipor af runetegn.

6 (15 X 13 cm. 2 Bl. 15. århs. sidste halvdel. Beskårne

foroven, af hl. 2 ydre halvdel horiskårcn). Retterbøder og

statuter.

7 (15,s X 11,H cm. 1 hl. 16. årlis sidste halvdel). Kong

Kristiem I.s Lange retterbod 1460 (isl.).

846. AM. 174, 4to. Berg. (og pap.). Memhranfragmenter i forskelligt format,

mærkede A—D, samt en papirsafskrift af A 2.

I. A (16,3 X 11 cm. 8 hl. C. 1500. Stærkt hensmukende).

Islandske retterbøder, anordninger og lign.

1) Kong Kristiem I.s retterbod om kirkens gæld, 1480.

Bl. 1'.

2) Om lydighed mod embedsmænd og disses pligter. Bl.
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3) Brev fra bp Arne m, fl. til den norske konge om
kristenretten. Bl. 3"". Brudstykhe.

4) Om embedsmænd, deres pligter og retsforfølgelse.

Bl. 4. Brudstykke.

6) Kong Kristiem I.s Lange retterbod. Bl. 4"—7.

6) Kong Eriks retterbod om fattiglemmers underhold. Bl.

7'—8'.

7) Kong Magnus rb. : Om lydighed mod kirkens formænd,

hvor i kg Håkons rb. 'penna hått hæfir syslumonnum' osv. Bl. 8.

8) Kong Eriks og hertug Håkons brev til sysselmænd m. v.

på Island om 'sta9amål'. Bl. 8^^. Brudstykke.

B (11 X 5,5 cm. 14. århs sidste halvdel. 2 sammenhæng-

ende hladfragmenter).

Ærkebiskop Eilifs statut 1320. Defekt.

C (14 X 11,2 cm. 2 bl. Tosp. 15. århs 1ste halvdel).

Statut om kirkestraffe og lign.

D (15,2 X 11,6 cm. 5 hl. 14. årh. Bl. 3—4 mangle nedre

halvdel).

1) Gerninger, der medføre bansættelse. Bl. 1—5'.

Begynder defekt i 7. 'atburQr'.

2) Om „Paua tiund". Bl. 5'.

3) Jårnsi9a. Bl. 5''— 6. Kristendoinshalkens kap. 1—4

„xij hma vit/-iztu meww 02 hueriu bi67i;i<p5denu" (ind.).

II. 21 X 16,3 cm. 8 hl. C. 1700. Skr. af Asgeir Jonsson.

Afskrift af A 2. Bettet af Arne Magnusson.

Herkomst og hist.: I øvre margen bl V' har Arne Magnusson skrevet „Ex
membranå qvam communicavit Haldorus Thorbergi, juniore anno 1481",

På en foran A indklæbet seddel meddeler han „Fra Halldori forbergs fyni

til min komid til eignar 1703. a Islandi. en» bann feiger Bi6rn a Skardza

hafi ått l)au til tbrna".
'

Benyttelse og beskr.: F. Johannæi Hist. eccl. Isl. II, 21.

846. AM. 175 a, 4to. Perg. 23 X 15,7 cm. 37 hl. G. 1400. Forskellige

hænder. Røde overskrifter., forskellig farvede initialer. Af hl.

31—32 er øvre, af hl. 35 ydre margen hortskåren. Defekt.
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Ind/iold:

i) Bl. 1" (ojjr. ubeskrevet). ") To småstykker um hellig-

dage (i alt 10 linjer), ^) etlsf'ormular (!f linjer) — id.

2) Bl. 1^—19'. Kristinréttr Årna biskups. Inel. udys app.

Icap. 1—2. Mellem hl. 18—10 er en lakime på., som det synes,

4 blade.

3) Bl. 19"'. Islændernes 'såttmåli' med 'den uurskt^

konge.

4) Bl, 19^—37. Kirkelige statuter og lign. Med Jwnsyn td

indholdet Jienvises til Norges gamle Love IV ; til det dér nævnte

kan fojes bl. 19" „Tida oppwr prt-fta (2 linjer), „Ef laadur le|gtz

med konu py^r^r b2udlaup" (2 linjer), bl. 25 "^—26' — indsat i

biskop Arnes statuter — Ærkebiskop Jons kristenret kap.

62, bl. 26 Isl. formularer til renselsesed i gejstlige sager,

sluttende med en latinsk formå juramenti, derefter biskop

Arnes 'Penitencia xiu] annorum', efterfulgt af et latinsk vers,

bl. 35'' 'Ef madr slær klerk', hvorefter følge de latinske af-

løsningsformularer , hvoraf nogle for Benediktiner-munlce; bl.

36' nederst er her tilfojet en latinsk tekst af det nye testa-

mente samt begyndelsen af nogle latinske psalmer. På den

åbne plads ved håndskriftets slutning (bl. 37") er skrevet en

linje noder med tilhørende tekst „Lavs fit femper deo;

Tiostio i6'6v chnsto"". Efter bl. 20 synes et helt læg at mangle.

Jon Sigurdssons beskrivelse er vedlagt.

Herkomst og hist.: Foran er indklæbet en AM^'^ seddel, der giver indholds-

fortegnelse ikke alene til dette nummer, men rimeligvis også til AM. 175 c, S".

Denne og de andre i Jtskr. indskudte sedler, i alt 4, give tillige meddelelser om
A. 31.s erhvervelse af hskr. (se Norges gi. Love IV). Dermed stemmende op-

lysninger fås fra AM 435 b, 4'°, bl. 188" og 190''; blandt Mndskrifter, der

sendtes A. M. fra SkåUiolt 1699, anføres her som nr 7 „Fragment af Biskupa

Statutum Jonsbok og Rettarbotum 4*" ei miég gamallt [Af |)elTu fragmento

hefe eg feiuged armarftadar inikimt vidurauka, og innelielldur nu |)ctta

fragmcntum Krilbinnrett uya mutilum. Statuta Ecclel'iaftica. Formas ab-

folutionum. Statutum Oddgeirs \nsku\}z 1375. Saktal Légbokar. Erfdatal

ur l6gbok. Rettarbætur nockrar. Er i 4'". baudlault"].

Benyttelse og heskr.: Jus eccl. nomm Havnia: 1777; Dipl. M. I; Lovsamling

for Island I, s. 11; Norges gamle Love IV, 604—5.
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847. AM. 175 b, 4to. Pap. 20,5 X 16,4 cm. 4 hl. C. 1700. En for Arne

Magnusson udført og af ham rettet afshrift. Bl. 4*" (Vz side)

sJcrcvet af A. M.; hl. å^ uheshevet.

Formularer til renselsesed i gejstlige sager.

Formå juramenti.

Penitentia xiiii annorum, endende med det samme

latinske vers som i AM. 175 a, 4to.

1 øvre margen hl. 1' har Arne Magnusson skrevet „Ex

membr. in 4*" templi Scalholt" (j: AM. 175 a, 4^). Ved he-

gyndelsen af Penitentia xiiii annorum, der har til overskrift

„Pro gravibus culpis" har A. M. sat følgende note „Seqventia

ufqye in finem collata funt cum Membrana Scalholtenfi in

fol. ubi Confeffioni fidei immediate subjunguntur".

848. AM. 175 c, 4to. Perg. 22 X 15,3 cm. 16 hl. C. 1400. Bøde over-

skrifter, forskellig farvede initialer. Hånden genfindes vistnok i

AM. 175 a, 4'", og hægge numre have vel opr. hørt til samme

håndskrift. Marginal-tillæg tildels fra 17. årh. Defekt.

Indhold:

1) Bl. 1— lO''. Udtog af Jonsbok. Bladene synes delvis

forhlandede. Bl. 10" i øvre margen findes med samme hånd

en ved pmikter og kors anskueliggjort fremstilling af

„tylptar eidz. Séttar eidi. lyritar eidj huin meiri ok limw

mmwe", hvilke ord ere skrevne nedenunder ovennævnte fremstilling.

2) Bl. 10^— 13'. Erfdatal af Jonsbok, omfattende IS'erfdir,

med tilhørende retterbøder.

3) Bl. 13^—16. Retterbøder fra 13-14. årh. Ender med

Kong Håkons retterbod „];>a uilmw uer at allrr", hvorefter spor

til rød overskrift for en følgende ses. Bl. 16" i nedre margen

findes et halv udslidt runealfabet.

Jon Sigurdsso)is udførlige heskrivelse er vedlagt.

Herkotnst og hist.: Foran er indklæbet en seddel med følgende notits af Arne

Magnusson „|>etta hetur fyrrum vered eign Skalliolltz kirkiu, nifi valde

fallor. Eg hafde ^ud oefad i Kaupenhafn fyrrum, hia Bartholin o". Denne

sidste angivelse synes dog ikke ret at stemme med hvad der af A. M. er an-

ført under AM. 175 a, 4'".
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Jiettffttehe og heski'.: ¥. Johmmæi Hist. eccl. Isl. /, 556, II, IQ, 47, 54, 123,

iiPJ; Dtpl. Isl. 1, Kpli. 1857—76.

849. AM. 176, 4to. Pen/. 21 X 15,» cm. 31 hl. 10'. årh. Røde overskrifter,

forskellig farvede initialer; hl. .9*' sturrc ornamenteret initial.

Hensmulrcnde og stærkt hcskadiget, navnlig ved øvre og nedre

margen. Defekt.

Indhold:

1) Bl. 1—9'. Isl. formularer, kirkeretlige bestem-

melser, Islændernes 'såttmåli' med den norske

konge med tilhørende ed, uddrag af retterbøder samt

4 hele sådanne (1 af Eirikr, 3 af Håkon), formular til

altings sætning og opsigelse.

2) Bl. 9^—30^. Kristinréttr Arnå biskups, med nogle tillæg.

3) Bl. 30^—31^ Ærkebiskop Eilif s statut 1320.

4) 'Bl. SI (særlig hånd). Kong Kristieml.s Lange retter-

bod 1460. Ender afhrudt „kvnwvr ad pvi j nockrvw flik".

Jon Sigurdssotis udførligere heskrivelse er vedlagt.

Herkomst og hist.: En foran indlagt AM^^ seddel betegner håndskriftet som

„Kriftinrettur nye o: Arnå hiskuips. ecke enn nu regiftreradMr".

Benyttelse og beskr.: Bipl. Isl. I, Kph. 1857—76.

860. AM. 177, 4to. Ferg. 18,5 X 1:2,4 cm. 23 hl. C. 1500. Beskadiget og

hensmulrcnde. Spor til røde overskrifter og forsJcellig farvede

initialer. Defekt.

Kristinréttr Arnå biskups.

Herkoftist og hist.: En foran indlagt AM^^ seddel meddeler „fetta er ei inn-

fært i Regiftrum ManufcnptorMwi".

851. AM. 178, 4to. Pap. 20^ x 15,^ cm. 63 hl. C. 1700. Bl. 28—32

uheskrevne til hetegnelse af en lakune. Bindet hetrukket med

hvidt, på indersiden heskrcvet ptrgament.

Kristinréttr Arnå biskups.

Herkomst og hist.: Foran er indklæbet en AM^^ seddel, enslydende med den

tilnvarende i AM. 162, 4'"; altså er også dette hskr: en afskrift efter lands-

skriver S. Sigurftssons folio-membran, der desforuden har indeholdt Jonsbok.
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852. AM. 179, 4to. Pap. 20,2 X 15,s cm. 113 hl. C. 1700. Sh: ufÅnf/eir

Jonsson på hræltkedc blade, således at kun de lige siders indre

Jcolonne er beskreven. Bindet er betrukket med et med latinsk

tekst og nodetegn beskrevet pergamentsblad fra et ritualhåndskrift.

Kristinréttr Årna biskups.

llvrkonist og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson

É

„ritadur epter Idgbok in folio, er eg eiguadizt hia Jugibiorgu Jons dottur

i liar Ckogum."

o;,o. AM. 180, 4to. Fap. 20^ X 15,4. cm. 80 bl. C. 1700. Skr. af Asgeir

Jonsson ^jå samme måde som foregående nr og bindet betrukket

på lignende vis.

Kristinna laga påttr (af Grågås).

Efter Stadarfcllshok (A31. 346, fol).

Herkoinst og hist.: Oplysning om hundskriftet meddeler Arne Magni*sson på
et indklæbet blad, der giver en fortegnelse over de (i alt 9) håndskrifter af
„Kriltiu Rettr enn lorne", som A. M. f^ede. På et af forsatsbladene er med
en hånd fra 18. århs sidste halvdel skrevet en latinsk notits ang. håndskriftet.

Benyttelse og beskr.: Jus eccl. vetus, Havniæ 1775 (fejlagtig citeret som nr

188); V. Finsen, Grågås III, s. LV,jvf. VI, not. S.

854. AM. 181, 4to. Pap. 21 X 16 cm. 188 bl 17. århs sidste halvdel

Skr. af Oddur Jonsson. Uregehncessig foliering: de otte første

blade (I— VIII) oprindelig uden betegnelse, de øvrige betegnede

med tallene 1—185 , idet tallene 78 —80 ere oversprungne og

tallene 88—91 anvendte til sidevis paginering. Bl I, opr. ube-

skrevet, har været fastklæbet til det ældre binds inderside. Bl.

185" ubeskrevet Bl II— VIII og 181—85 senere tilfojede.

Indhold:

1) Bl. II—V^ „Regiftur yper pefsarar Bookar JnwehaUd

sierlegafta".

2) Bl. V-—VII. „Baugatal".

3) Bl. VIII. „Wr pjngskapa Bælke" o: uddrag af

(Irågås.

4) Bl. 1—26^ Kristinna laga påttr (af Grågås) — efter

Iieirdrgardabdk.
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6) Bl. 26^—28. ") Tala lei5augrsskipa lir Noregi, ^)

Sektir smar og storar ur Jonsbok, ") To statuter af

biskop Gyr3r i Skålholt, 1B51 og 1859.

6) Bl. 29—66. Kristinréttr Arnå biskups tned f'ølgvnile over-

skrift „HinM Gamle chriftenw B-ettur, Byriaft
|
hier sera Erchi

Bw/tup Jou J uidarofe
|
fkal saml'ett liapa, Ao christi, 1280".

EfterfuUjt af „Wr Bwalaugum;;*" ((> linjer).

7) Bl. 57—75. Kristinréttr Arnå biskups med overskriften

„Cristenw Riettur. 8". / muryinen bl. 75" er tllfbjet uf skriv-

eren „l^etta fyrskrifad er wtdreiged, Af Chriftinwrette hhium

gamla, og wr Seudebrefumw
, |

Olafs Bis/atps Hialltafouar.

Aruwa Gyflafyne thilfhrifad".

8) Bl. 76— 77. '') „Regi ftur vppafyrfkrifadanwChriftlenw

Rett", ^) „Sampict vmm k«Vkiu og preftz tijunder", *=) „G6mul

l6g kyrkiunwar" (matgjafir, tiundir etc), '^) Skip an Ei-

lifs ebps (leyndarmål, G linjer).

9) Bl. 81—86\ Hirdsidir j: et uddrag af HirQskrå.

10) Bl. 86''—88. „Islands Aargale. | Ortur Ap sim Olape

Eyuarfyiie Anno CIO. IOC. XVH."

11) Bl. 90—180. Statuter, vedtægter, domme, lovbestem-

melser — særlig kirken vedkommende — fornenmielig fra

16. og 17. årh., synodalia fra biskopperne Oddur Einarsson,

Gudbråndur J>orlåksson, Brynjolfur Sveinsson etc. — i alt

over 100. Bl. 140: Uddrag „ur Gamla Chriftinwriette".

12) Bl. 181—84. Om 'erfdir' - „efft^V fkriii Bioniz

fkardzå".

13) Bl. 185 ^ Om 'lieitdaga-gjafir' — brev fra hrepp-

styreme i Akra hrepp.

14) Bl. 185'. Stamtavler: '*) fra bp Jon Arasons

kvinde Helga, ^) fra bp Gottskålkr grimmi, ^') fra

Loptr riki.

Jon Siyurdssons udførlige beskrivelse er vedlagt.

Herkoniftt og hist. : Bl. I" bærer følgende påtegning „Oddur JoouCsy« il Reyiio-

Ikad, a jJeCsa Book [fy]rr meyr Tkriffada A Vellfjbrdiiintn ad Watuzfyrde

Sydan vidauked fmaiii
|
famann, cff'terhendinne , eii'ter mif? niiite, l'a Gud

ann og Hljoote | Skriffadi fjeCsar lynur, 29. October Anno 1685. Reynettad
|

Oddwr
I

.JoonCson". Ved slutningen af stykket bl. VII" stor „Efi'tcr hendj

Bjorns f. JoniTonar fkardza fordMm l'krifadj t)ctta OJS: Rft: |
— 96 —".
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På en indklæhet seddel har Arne Magnusson noteret „Fra S' Magnufe Mark-

ufryue til Ians 1723".

Benyttelse og beskr.: V. Mnsen, Grågås III, s. XLF— F/.

' 865. AM. 182 a, 4to. Pap. 21^^ X IG^n cm. 30 hl. Kim de indre kolonner

heshrevne. C. 1700. CoUationeret oy rettet. Forsynet med egen-

hændige noter af Arne Magnusson.

Kristinréttr Årna biskups.

Herkomst og hist.: Bl. !>' findes følgende påtegning af Arne Magnusson „Ex-

l'criptuin ex lacerå membranå in 8^*^. & deiude coUatum cuni aliå in é'«*

qvam communicavit Enarus Thorltenius Episcopus HolenCis".

a56. AM. 182 b, 4to. Pap. 21 x i6> cm. ål hl. C. 1700. CoUationeret

og rettet; egenhændige notitser af Arne Magnusson. Bl. 1'' uhe-

shrevet.

Kristinréttr Årna bisl(ups.

Herkomst og hist.: Ved en marginal-antegning bl. 1" meddeler Arne Magnus-

son „Exl'criptum ex membranå Templi Scalholtini qvæ hoc jus primo loco

håbet, collatuw deinde cum membranå Ott. FriCii, qvæ poitea pervenit in

polTeCfiouem Arnæ Magnæi".

857. AM. 182 c, 4to. Pap. 20,'j x 16,4 cm. 6 hl. C 1700. Skr. af Jon

Magnusson på Solheimar (den gi. katalog), xihen plads for ini-

tialer. De 5 sidste linjer tilfojedc af Arne Magnusson.

Kristinréttr Årna bisl(ups — fragment.

Beg. „par fem meiiw veipa" (ka^). 26), ender med udg.

app. II.

Herkomst og hist.: Bl. 1*" øvre margen er af Arne Magnussmi skrevet „Ex

membr, Belgsdal."

858. AM. 183 a, 4to. Pap. 20,s X 16^4 cm. 23 hl. 17. årh. Opr. folierede

7—2'J.

Kristinréttr Årna biskups. Med overskrift „CHRiltin// Riettur

Ao 1116".

Herkomst og hist.: En foran indklæbet AM"'' seddel meddeles „Kriltinrettur

gamle hefur vered eign forbergs Hrolfs fonar, f6dur Halldurs J>orbergs
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fouar. true ej;; \ki(1 Tie f>orberg8 eigin hénd. Eg hefi hann feinged af Halldore

porbei'gs l'yiio".

Benyttelse og beskr.: Dette nummer er fejlagtig citeret i Jus ecel.vetus, Havnia
1775 (sml. V. Finsen, Grågås III, s. LVI, anm. 2).

859. AM. 183 b, 4to. Vup. 20,7 X 16,7 cni. 10 bl. 17. ar/is Istc halvdel.

Tildels åben plads for initialerne.

Indhold:

1) Bl. 1—15'. Kristinréttr Arnå biskups.

2) Bl. 15"^— 16. Kirkeretlige bestemmelser: ") Bp

Odclur Eiiiarsson, um bænadaga 1592, ^) Kg Frederik II,

imi presta tiund 1575, "") Bp Oddur Einarsson, VI articular

1689.

Herkoniitt og hist,: På forsatsbladet har Arne Magnusson noteret „Feinged

epter forlbuiii Olafsfon a Oddzfcédum".

860. AM. 184, 4to. Fup. 21,4 X Ki,o cm. 3(1 bl. C. 1700. Skr. af Gisli

Einarsson.

Kristinna laga påttr {af Grågås).

Merkontst og hist.: På, en foran indklæbet seddel Jmr Arne Magnusson twteret

„fctta er hénd Gifla Einarsfonar fra Miila. Originallenn er Membraiia

Scalholtenfis in folio. I>etta Exemplar hefr Pall Palsfon coufererad vid

|)ad Exemplar, fem eg Ckrifadi fialfr epter nefndre meiubranå." Herved

må dog bemærkes, at de fleste varianter og rettelser i marginen synes indførte

med Arne Magnussons egen hånd. Originalen for denne afskrift er — således

gom det med en hånd fra 18. århs sidste halvdel er angivet på nævnte notitsseddel

— AM. 351, fol.

Benyttelse og beskr.: V. Finsen, Grågås III, s. LV.

fDcn gi. katalog angiver som dette nrs indhold „Kriftinn

Eettr forne Tvo Exemplaria med Settafkrift; hid firra med

hende Ions Magnufsonar". Dette sidste mangler nu.]

861. AM. 185, 4to. Pa2i. 21 X 16,3 cm. 52 bl. (deraf bl. 13—15 ubcskr.).

C. 1700. Forskellige hænder.
"

Hirdsidir i 4 eksemplarer.

A indbefattende 12 blade, B 11 bl., C 16 bl, D 10 bl. Se

i øvrigt Norges gamle Love IV, s. 605.
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862. AM. 186, 4to. (Hvanneyrarbok.) Fcrg. 15j X 11b cm. 66 hl. 15. åi hs

sidste halvdel. Bøde overskrifter
^

forskellig farvede initialer.

Pergamentet sJcørt og ved hskrs begyndelse og slutning noget

beskadiget.

Indhold:

1) BL 1—4^. Om skriftemål og anger (isl).

2) Bl. 4'—33^. Kristinréttr Årna biskups, efterfulgt af kar-

dinal Vilhelms forordning om helligdage.

3) BL 33^-64. Kirkelige statuter fra 12—14. årh.

Bl. 65, opr. ubeskrevet, hærer ejernavn og datering af år

1688. Foran er indklæbet 4 AM'^' sedler.

Se i øvrigt den udførlige beskrivelse i Dipl. Id. I og Norges

gamle Love IV, s. 605—6.

Benyttelse og beskr.: F. Johanntei Hist. eccl. M. I, 234, 259, 309.

863. AM. 187 a, 4to. Perg. 42,s X 5.9,5 cw. 1 hl. 1543. Bl. r ubeskrevet.

Pergamentet er flere steder beskadiget.

Kong Kristiern l.s 'Langå réttarbot' af 1450.

En på Holar udført afskrift, bekræftet af bp Jon Arason,

Ari Jonsson og pormodur Arason; af disse mænds vedhængte

segl ses ikke længer noget spor.

Benyttelse og beskr. : Dipl. Isl. I, Kph. 1857—76. Fejlagtig er dette nr citeret

i Jus eccl. vetus, Havniæ 1775 (sml. K. Maurer, Graagaas s. 10).

864. AM. 187 b, 4to. Pap. C. 1700.

Kong Kristiern l.s 'Langå réttarbot' i tre afskrifter.

I (21 X 16,2 cm. 6 bl.) — afskrift, udført for Arne Mag-

nusson efter AM. 187 a, 4^.

n (17 X 10,5 cm. 10 hl.) — som foregående.

m (16,5 X 10,6 cm. 12 bl.) — „exfcripta ex libro Beffe-

fted. No 142. B. Collata exinde cum Centone inftrumento-

mm Islandicomm communicato mihi (o: A. 31.) per Bemonem

Bemonis de Amarbæle" (hl. V). Varianterne ere egenhændig

tilfojede af Arne Magnusson på de ellers ubeskrevne ulige sider;
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om (let hskr.. hvorfra de crc tagne, (jives hl. V forakellUje ydcr-

ligere meddelelser.

[Ifg. den gi. katalog skulde her endnu findes 1 ekspl. i 4'"

og 1 i 8"".

En foran indklæbet AM^^ seddel med notitsen „Eggerts Snæhiftrnsfonar

å Mula i Kullafirde. 1708. å al|)ing" synes ikke at angå noget af de

nævnte stykker.]

866. AM. 188, 4to. Pap. 21 x 10,, cm. 50 hl. (fol. 2—61). 17. århs

sidste del.

Kgl. forordninger og åbne breve for Island (2m Dansk)

1661—1681.

Udstedte af kongerne Kristian III (2), Frederik II (6),

Kristian IV (48), Frederik HI (7), Kristian V (3).

Bl. 14" nederst findes kopieret en islandsk attestation af

år 1671.

Fejlagtig citeret i Jus eccl. vetus (se Grågås III, s. LVI).

866. AM. 189, 4to. Pap. 21 X 10,3 cm. 352 hl. (ældre unojagtig foliering

1—848). 17. årh. Dannet ved sammenhinding af forskellige,

indhyrdes uafhængige hestanddele, hvoriblandt nogle tryksager.

Indhold, islandsk og dansk:

Kgl. forordninger og åbne breve for Island fra 15—17.

årh., anordninger fra Islands lokale øvrighed, kon-

trakter, overenskomster og andre skrivelser af mere

privat natur, register til de i hskr. optagne konge-

breve og aktstykker etc.

Bl. 1 (smudshlad) udgores af et privatbrev (dansk) fra

Adrian Munk til sira SigurSur Jonsson i Holt i Onundar^orflur

fra år 1678.

De i hskr indtagne tryksager ere *) forordning om den is-

landske takst 1684 (bl. 3—10), '') forordning om trende al-

mindelige bededage 1684 (bl. 81—82), '") åbent brev om

trende almindelige bededage 1683 (bl. 116—19).

Herkomst og hist.: Ptl en foran indklæbet seddel er for Arne Magnusson

skrevet „Prolaftsins S"' Sigimlar Jonrsonar j Hollte".

Benyttelse og heskr.: Lovsamling for Island I, s. 80.
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1867. AM. 190, 4to. Fap. 20^, x lO^t, cm. 40 hl. C. 1700. Forskellige

i hænder.

Indhold:

I. Varnarrit Gudbrands biskups (lorlåkssonar. 30 hl. Skr.

c. 1050.

II. „Vm/w [)ridia og piorda lid" o: Forsvarsskrift om gifter-

mål i tredje og fjærde led, af bp GuQbrandur |>orlåksson.

6 hl. Skr. i heg. af 18. årh., for Arne Magnusson, helt igennem

rettet.

III. „Vm/77 jjridia og piorda lid" — samme skrift som n.

s hl. Skr. i 17. årJis sidste halvdel.

Håndskriftets hl. 31 udgores af et mellem I og II indhæftet

foliohlad med historiske excerpter og et privatbrev fra J.

Kragh, Kjobenhaffh V12 1663.

Herkomst og hist,: Ved en i III indklæbet seddel er dette af Arne Magmisson

betegnet som „Monfr. Oddz Sigurdsfonar" ; samme stykke gælder rimeligvis en

forrest i hskr. indklæbet notitsseddel, hvor Å. M. har skrevet „Monfr Oddz
Sigurdzfonar. ufus fum et contuli accuraté cum meo Exemplari" — så-

ledes som arkivar Jon Sigurdsson sammesteds bemærker.

Benyttelse og beskr.: Udgivet i Safn til sogu Islands II, Kph. 1886, S.S32—85,

beskr. smst. s. 331—32.

868. AM. 191, 4to. Perg. 16,2 X 11 7 cm. 39 hl. 10. årh. Forsk, hænder.

Mange hlade ere hullede og stærkt heskadigede, andre bestå kun

af pergament-stumper.

Åbne breve, domme, aktstykker — særlig angående de af

den år 1520 . afdøde lagmand Vigfiis Gislason efter-

ladte ejendele.

Ved en i nyere tid udført .sidevis paginering er til JisJcr.

medregnet et heri indsat papirshlad, indeholdende et af Arne

Magnusson afskrevet brudstykke om Nordboernes nedstamning

fra Troja, samt en notitsseddel.

Herkomst og hist.: Ovennævnte notitsseddel indeholder med Arne Magntissons

hånd „Mitt, gefid mier af Monfr. Bryniolii f>ordarfyne 1705".

Bent/ttelse og beskr.: F. Johannæi Hist. eecl. Isl. II, 264, 265; Safn til sogu

Islands II, s. 109 ; J. porkelison , Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 312 (passim).
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869. AM. lJ)2a, 4to. Pop. 21^ y. 10^^ cm. ns hl. Beg. af 18. årh. Kun

hladrnrs indre holonner beskrevne.

„Deo, Regi, Patriæ." o: Lagmand P. Vidalins år 1699

forfattede, således benævnte latinske afhandling om Islands

opkomst.

870. AM. 192 b, 4to. Pap. 38^ x 21,3 cm. 14 hl C. 1700.

Indhold:

1) Bl. 3-12. „Conslgnatio Instituti." o: Et af Gisli Magn-

usson på Latin affattet forslag til Islands opkomst, med

forfatterens egenhændige under.fkrift „Gislaus Magnus F.",

dateret Munhipverd 1647. Bl. 1—2 ere senere indsatte, hl. IV—
12 ere uheskrevne, med undtagelse af at titlen genfindes hl. 12".

2) Bl. 13—14. „Res et Scopus hactenus pro Patriå Is-

landiå
|
fufcepti negotii". Et andet forslag af samme mand, i

lignende øjemed. Under denne for Arne Magnusson tagne af-

skrift har A. M. tilfojet „Defcriptum anno 1711. ex

autographo Giflonis Magni filii, qvod communica-

vit Brynolfus Theodori de Hlidarenda". Bl. 14"^

ubeskrevet.

Herkomst og hint.: Få de to foran indsatte blade (1—2) oplyser Arne Mag-

nusson om stykke 1 „Dette pappir bekom ieg i bland de fkrefne beger og

chartequer [papirer] foin ieg kiébte af Sal Eftats-Raad (sål.) Jens Rofen-

crantzes arvinger. 1702."

871. AM. 192 c, 4to. Pap. 21,b X 10,s cm. 162 hl. C. 1700.

„Consilium De Iflandia
|
in optimum Statum |

Constituenda.
|

Det er
j
It Anflag, hvordan Ifland kunde

|
fettis udi dend

beste og fom6ieligste stand". Af Arngrim Vidalin,

rektor i Nakskov, 1701.

Synes at være et udkast, med mange rettelser og marginal-

tillæg.

872. AM. 191$, 4to. Pap. 21,^ X 16,^ cm. 145 bl. C. 7700. Uregelmæssig

foliering, idet tallet 03 er gentaget, 137 forbigået. Indhæftet i
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ft med rem til sammenbinding forsynet skindomslag, udfodret

med hrevstiimper og lign.

„Vm/n Andleg Mål
|
Sierdeilis Ddmar Statutur og

|
Syno-

dalia".

Hovedindholdet er gejstlige domme, aktstykker og vedtægten' ved-

rørende kirkelige forhold fra 16—17. årh., desuden enkelte be-

stemmelser af mere verdsligt indhold; endvidere mærkes:

1) „Wr Gamla Chriftinwriette", bl. 24^—26'.

2) Ærkebiskop Jous statut 1327, bl. 25'—26^

3) Kristlnréttr Arnå biskups, bl. 33—50; logtekinn 1575 (!).

4) „DE QUATUOR MONAE|cliiis", bl. 62.

6) „Håttur aplaufnar", bl. 65^-68.

6) „Framw-pærslu Kambur | Sira Eynarz Arnfinfsonar 1642",

bl. 78-87.

7) „Andfuar peim giefed sem seiga ad Jazda gotz
|
meige,

edu2 ecke eige, fhei omaga ad leggiaft,
|
edur vizdaft, afi

Bnne Joonfsyne å Ska|rdsa. Ao 1642", bl. 87^—91'-.

8) OSalsbålkr („Hier Biriar Odals Balk"), bl. 9V—dT.

9) „E,it Tliorfteyns Magnufsonar S: a mote
|

giets S6kum",

bl. 97'-116^

10) „Almen/ielegt alna og amatal Iflendinga", bl. 116 ""—17.

11) Storidomur, bl. 120^—24.

Omslaget hærer en indholdsangivelse, ifølge hvilken heri end-

videre skulde findes „Cs Lib. II" og „Su nya ordinantia Cs".

873. AM. 194, 4to. Pap. 21 b X 16,2 cm. 149 bl. 17. århs slutning. For-

skellige hænder.

Islandske synodalia, domme, aktstykker, lovbestemmelser

og lign., vedrørende kirkelige forhold — hovedsage-

lig fra 17. årh. Angår for en stor del Isafjardar sy.^sel; syno-

dalforhandlingerne ere fra Skdlholt stift under biskopperne Brynj-

olfur Sveinsson og pordur porldksson.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel er for Arne Magnusson

noteret „Profaltsins S' Sigurdar Jonfsonar i HoUte". For denne mand er

også hskr. istandhragt.

Benyttelse og beskr.: Lovsamling for Island I, 134, 202.

30
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874. AM. 195, 4to. Fap. 21,s X 17 cm. 40 hl. 17. årlis slutning. For-

.tkclh'fff hænder. Bl. .9.9—.94 nhesJcrernc.

Kopibog for den islandske lagmand Sigurdur Bjornsson.

Heri Of/så forskellige modtagne skrivelser indførte og andre

aktstykker optagne. Under brevene findes lagmandens egen-

hændige underskrifter, muligvis ere også hl. 37—40 skrevne

med hans hånd. Bl. .38—40 indeholde uddrag af Jon Gu9-

mundssons (den lærdes) skrift om stenenes natur.

Herkomst og hist.: Bl. 1 (forsatsblad) indeholder „Sigurdus Bjomonius 1694

pofs :" efterfulgt af to latinske valgsprog.

876. AM. 196, 4to. Pap. 21 x 16 cm. 187 hl. (ind. 1, 24, 4ff>^'). 17. århs

sidste halvdel. Forskellige hænder. Ældre (senere rettet) uregel-

mæssig foliering, der ikke omfatter hskrs sidste stykke.

'Dooma Book Hierads domar, alpyngis sampyckte2
og l6gmæt2a U2fku2da Inwtdk og Titla2 . . saman-

fk2ipud . . Af Heidu2legum P: M: kien/jemanwe. S«ra Sig-

urdelons syne ad Og2e og Ey2a2 ky2kium Aukenw og

fuUkomnud . . Af Heidmlegum og Vellæidum kiewnemaww«

S: Sigurde Ions Syne fra VatnsftVrfi Anno Domini

M:DC LXIX'.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel er fur Arne Magnusson
noteret „Prot'albsins S"' Sigurdar Jonfsonar i HoUte".

Benyttelse og beskr.: Locsamling for Island I, 109, 134, 144, 170; J. porkels-

8on, Om digtningen på Island i det 15. og 16. årh., Kbh. 1888, s. 239, 240.

876. AM. 197, 4to. Fap. 84 X 21 cm. 57 hl. (-{- 6 hladstumper). 17. årh.

Skr. af Jon Erlendsson. Har haft en ældre foliering sluttende

med tallet 72. Stærkt hensmtdrende og beskadiget. Defekt.

Domar, sam|)yktir, konungsbréf fra 16—17. årh.

Herkomst og hist.: Har oprindelig hørt sammen med AM. 355b, fol.

877. AM. 198, 4to. Fap. 20 x X^g cm. 65 bl. (ind. 64^^ ~ 31). 16. århs

slutning. Bl. 1—29 kursiv, for storste delen skrevet af lagmand
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Jon Jonnson, bl. 30—04 fraktur med farvede uverskrifter og

initialer. Bl. SO*" og 64" ^\ 65" ubeskrevne. Bl. 65 senere be-

skrevet smudsblad.

Indhold:

1) Bl. 1—29. Den islandske lagmand Jon Jons-

sons kopibog, Jwori også saktal lir logbok Islendinga,

afskrifter af andres domme, mindre lovbestemmelser
m. m. Defekt.

2) Bl. 30—65. Formularer, indledningsforedrag til

brug ved offenlige forhandlinger, og lign.

Herkomst og hist. : Håndskriftet viser sig skrevet for og tildels af Jon Jonsson,

logmadur nordan og vestan på Island 1573—1603. Hskrs 1ste del består mu-
ligvis af flere opr. selvstændige partier, hvad den her mødende, forskellig-

artede paginering kan tyde på.

Benyttelse og beskr.: Safn til sogu Islands II, 218.

878. AM. 199, 4to. Tap. 20,^ x 16,2 cm. 67 bl. C. 1600. Bl. 41—42

senere indsatte. Bl. 67" opr. ubeskrevet.

Domabok.

Islandske domme væsenlig fra 16. årh., uddrag af

den gejstlige og verdslige ret (Jieribl. et citat af Grå-

gås), retterbøder (hvoribl. kg Kr. I.s Langå réttarbot),

saktal logbokar, formularer, alfabetisk ordnet erf9a-

tal, tiundargjorS m. fl. optegnelser af juridisk art.

Benyttelse og beskr.: Safn til sogu Islands II, 189—90.

879. AM. 200, 4to. Tap. 22^ X 17,s cm. 267 bl. (fol. 1—22 og pag.

1—489). C. 1700. Sort presset læderbind opr. med 2 spænder.

Marginalhenvisninger.

Indhold:

1) Fol. 1—22 (særlig hånd). Islandske retterbøder 13

— 16. årh. Herefter skulde ifg. den gi. katalog følge „Bualog",

2) Pag. 1—459. 'ANALECTA JURIDICA ISLANDIÆ . . Samann-

fkripad ap . . Magnufe Magnufsyne CIO: IOC: LXXV. Enn

nu ad nyu uppfkripad . . 1702. Ad Hollte vid Ønundarpiørd'.

o: Islandsk juridisk afhandling, der i undertitlen kalder sig

30*
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„Tmiflegz Iflendfkz Laga-Riettar Registrum, Agrip og Inn-

tak". Pag. 2, 460—64 uhcffkrcvnc.

3) Pag. 465—73. '|>eir Sex og Tuttugu Articular snn ad

Religionis vegna vo2u wtgefne: . . J Ribe . .' 1552.

4) Pag. 474—89. Islandske domme fra 15-17. årh.

Herkonutt og hist.: Forsatshladet bærer påskriften „Buk Sipjurdar .Tcmrsoiiar.
|

Anno 1704". Det md antages, at hskr. har tilhørt provnt SigurDur Jonsson til

Holt i Onundarfjordur, som vistnok har skrevet de sidste 489 sider (sml. AM.
194, 4'" og 196, 4^0).

880. AM. 201, 4to. Pap. 19,7 X 16,3 cm,. 79 hl. (ind. sedlerne .3^'" og

7^). 17. årh.

Indhold:

1) Bl. 1—16. 'Almenneleg Bualog', heregnet for hver fjærding,

efterfidgt af auratal, tiundarskipti og fiere småstykker.

2) Bl. 16^—18^ „Fiaidatal vm/nhuerpis ysland", efterfidgt

af '7 dægra siglnijng j krijngumw ysland', hvorefter

i nedre margen (bl. 17' ) er skrevet „petta er fkriffad vr Bok

steindorz Gijfiafonar" ; derefter „Tylffter J kryngumm
Jfland, Authore Johanne |

Calvino" , 'Soknarkirkiur

A Landinu Jflande' som 'Adurgreindur Johanwes talde so

sera. hier seiger', 'Kaupstader Ad Sunnanw', folkelon.

3) Bl. 18^—23. Tiundargjord og værdiberegning.

4) Bl. 24. VitnisburSur ang. legemsbeskadigelse, 1676.

6) Bl. 25—44. „Bumanna Ldg Jslendflcra" med register

over Bualog.

6) Bl. 45—53. Islandske vedtægter, forordninger, eds-

formularer, samt to med ed bekræftede vidnesbyrd.

7) Bl. 54-62^ 'Erfda Regiftur og |)eirra stutt yperferd'

„Sr. Amgr. Sal" tilfojet med en anden hånd.

8) Bl. 62'— 77. 'Radning Dimmra fornlida Islendskrar Ldg-

bokar Epter Alpha Betho Author Bi6rn Joni'son A Sk ard s

A J Skaga fyrde'.

Benyttelse og beskr.: Timarit VIII, Bkv. 1887, «• 76.
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Ij
881. A5I. 202 a. 4fo. Fap. 19,o x 16,-j cm. 19 hl. 17. årh.

[|
„Practica legalis.

i

Nodus Gqrdius.
i

REMBE'Hnutut".

Skulde ifg. indledningen bestå af 7 afsnit , ender imidlertid

med 3. afsnits 26. kapitel.

Herkomst og hist.: På en tilhørende notitsseddel angiver Arne Magnusson
præsten Jon Dada son (c 1650) s07n forfatter. Her omtales forskellige

eksemplarer , deriblandt et A. M. tilhørende „med hendi ]^orIbeins å Odd-

1^^^ ftéduin", der dog — i modsætning til dette og det fg. nr — synes at have

I """""

882. AM. 202 b, 4to. Pap. 21,3 X 16,6 cm. 35 hl. 17. årh.

„Practica legalis vel Nodus Gordjus. |
Rembe

|
hnutur''.

Samme indhold som foregående nr, dog ender afhandlingen

her med 3. afsnits 21. kapitel.

Herkomst og hist.: I marginen bl. 1'' har Arne Magnusson skrevet „Author
Sf Jon Dadafon ad Arnarbæli".

883. AM. 203, 4to. Fap: 20,s X 16,3 cm. 31 hl. 17. århs sidste halvdel

Bl. 16"—17 '\ 31" ubeskrevne.

„Løgbokai Regestu: Magnufarlows sonar (navnet over-

streget) og af h.0Tium samawskrifa^ Ao 1674".

Indeh. en alfabetisk ordnet fortegnelse over indholdet af

Jonsbok.

884. AM. 204, 4to. Pap. 32,5 X 21,a cm. 28 bl. (excl. forsatsbl). 17. årh.

Indhold:

1) Bl. 1-21. 'Dim/n faamæle Logbookar Islendinga Och

{leirra lådningar' o: Afhandling om fomyrdi i Jonsbok af Bjorn

Jonsson på Skardsd.

Alfabetisk orden, med de tilsvarende citater fra lovbogen an-

førte i marginen. Bl. 21" ubeskrevet.

2) Bl. 22—28^ „Stutt vtpyding Og fåmn Einpalldur Skiln-

ing«
I

Vm/n Erpdatextan Logbokaienai". Af Bjami

Pétursson.
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3) B1.28'. „Domkirkiu Hoola Ja2der". ^^side. Der-

efter oimskriften „Kirkna Gajda: J Hoola-
|
stifte" uilcn cfter-

føh/cnde tekst.

Jon Sigurdssons udførligere indholdsangivelse er vedlagt.

Herkomst og hist.: Af to foran indklæbede sedler så vel som af en påskrift i

nedre margen bl. 28^ fremgår, at Arne Magnusson har fået hskrs bestanddele

til forskellig tid fra pormodur Torfasan, ligesom også lier forfatteren til

stykke 2 angives.

Betiyttelse og beskr.: Timarit VIII, Bkv. 1887, s. 76.

885. AM. 205, 4to. Pap. 20,s X i^,6 cm. 24 hl. 17. århs sidste halv-

del (1678).

Indhold:

1) Bl. 1—19\ 'Skyrfia og Radnyng dim/nra pornlrda If-

lendijnga Ldgbokar eptir A. B. C. Samanfknfud ap Byrne
Jonfsyne a Skardz A, og nu upptejknud med flyte. Anno

M.DC.Lxxviij'. Alfabetisk orden, med henvisning til lovbogen i

marginen.

2) 19^—21^ „Lyted Samantak hvadan Bigda Ndpn hapa
|

sin/7 Upp Runa".

3) 21^-24. 'Grelner . . ad dll Bdrn ejga ad hafFa Jaffnt

pie og ArfF epter pddur og modur'.

Benyttelse og beskr.: Timarit VIII, Bkv. 1887, s. 76, 78, 79, 88.

886. AM. 206, 4to. Pap. 21,4 X 16,3 cm. 27 bl. G. 1700. Forsk, hænder,

deribl. Arne Magnussons og hans broder Jons. Bl. 4\ 12, W.,

16, 18, 22" 7ibeskrevne.

„Capitular, Tern finnaft i gdmlum Ldgbokum, og variantes

Lectiones", således benævnt i den gamle katalog.

Indeh. uddrag af forskellige ældre lovbøger (o: Jonsbok-

manuskripter).

887. AM. 207 a, 4io. Pap. 21 4 X 17,4 cm. 16 bi C. 1700. Skrevet af

Halldor Einarsson (ifg. den gi. kat.). Defekt. Overskriften til-

dels ulæselig.

'Memorial (um) Islands fyrftu bygging og hvornin (par) hof-

uft Log. Skrifad Ao 1700'.
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S. AM. 207 b, 4fo. Perg. og pap. 17. årh.

1. 55,5 X 30^5 cm. 1 hl. Perg. Fremstilling af arve-

gangen med tilhørende islandsk forklaring.

2, 16,5 X 10,6 cm. 7 hl. Pap. Uddrag af islandske

retterbøder og love {særlig Vigsl69i).

På det til disse blade hørende omslag er af Arne Magntnsson skrevet

„Fra Sr Ara a Mælelelle".

Benyttelse og beskr.: Grågås III, Kbh. 1883, s. LV.

' 889. AM. 208, 4to. Pap. 21 X 16,^ cm. 11 hl. Beg. af 18. årh. Skr. af

Jon Olafsson fra GrunnaviJc.

Indhold:

1) Bl. 1—10. Betænkning ang. gyldigheden af I. artikel

om arv i kong Håkon Magnussons retterbod af år 1313. For-

fattet (på dansk) af Arne Magnusson på egne og lag-

mand 'Poul Widalin's vegne, tillige underskreven af amtmand

'Christian Miiller', dateret 'Kiobenhafii den 4. Martii 1709'.

2) Bl. 11. Jon Olafsson: Grundtegning af hOVtomten

ved Holar i Hjaltadalur og en derved liggende grav-

hoj, med tilhørende islandsk forklaring.

890. AM. 209 a, 4to. Pap. 19,4 X 15,s cm. 18 hl. C. 1700.

„ANTITHESES RuDI|USCULÆ.
i

id EST.
!
Gagnftæda2 Greinei

paproodhga Disputeaadai".

Indhold: Gudmundur Andrésson^ afhandling mod Store-

dommen, på Islandsk.

Hei'komsf og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„Til låns fra Magnus Markusfyne, Skola m. i Skalhollte".

891. AM. 209 b, 4to. Pap. 21,, X 16,s cm. 48 hl. C. 1700. Skr. af %r
porvaldsson.

„ANTITHESES RUDI|USCULÆ" osv.

Samme skrift som foregående nr.



472

892. AM. 2()9 c, 4to. Pap. :2ls X J6> cm. 24 hl. C. 1700. Shr. af J6n

HdkonarsoH.

„Discursus OPPO|fitlvus. Ed:.
|
Gagnftæd ypiri:erd L6g-

rettunnar- |
Domtitels. Sem geingid hepr aa.

i
Alfunge.

1564.
I
Og kend2 er Store Domr."

Afha)idUng af GuSmundur Audrésson mod Storc-

dommcn, på Islandsk.

[Ifølge den gamle katalog skulde endmi et fjcerde eksemplar

af nævnte skrift forefindes i AM. 209, é*".]

893. AM. 209 d, 4to. Fap. 2I2 X 17 cm. 17 hl. Ben. «f IS. årh.

„Fvw&i ae avtov.
\
Nofce te ipfum".

Afhandling på Islandsk^ hcg. „Hiå peim gdmlu heidnu

vijfinda
|
M6nwum er miked hallded ut af eiim

|
s])akmæle",

ender med verslinjen „ver6llden vill men« svæfa".

Herkomst og hist.: På to foran indklæbede blade meddeler Arne Magnusson

„Fra Gifla Einars Pyne å Rektbåduw, [til låns overstreget] 1707. å all)ing. —
Er fkrifad epter exemplare Jons Hakonarfonar å Vatz horne, fem er med
hans (Jons) eigen hende, og fidan confererad vid \>ad fama Exemplar. Auc-

tor putatur Gudmundttr Andreffon og Synelt vera Satyra vmi herra |>orlak".

894. AM. 210 a, 4to. Pap. 20 X 16,3 cm. 7 hl. 17. århs 1ste halvdel.

Navnlig hl. 1 heskadiget ved slid af kanterne. Overskriften til-

dels hortreven.

'Utiagning Sera Arn(grims å erfdatali Idgbokar)' j: Amgrimur

Jonsson^ Om de island.ske arvegangs-regler.

Jon Sigurdssons udførligere indholdsangivelse er vedlagt.

Herkomst og hist.: En AM^^ seddel angiver om hskr. „fra Magnuso AraPyne

til Ians 1705".

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 474.

895. AM. 210 b, 4to. Pap. 17,3 X 10,3 cm. 42 hl. 17. årh. Ender defekt.

Indhold

:

1) Bl. 1. „Gomul Log Kirkiuuwar". Z^^r/. „EfF einhuor

hlutur er banwadur".
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2) Bl, I''—3. „Nockrar Greiner ur Refo|rmatiu
C^ti Wtgepenwe 1629", haj. „Prefturenw skal lierdeilez

hneigia
|
syna predikun".

3) Bl. 4-14'. „Wtleggyng sira Arngryms
|
Jonfsonar Jffer

Erffder".

4) Bl. 14'—22\ „Wtleggyng Jfer Erfda
|
Tal mote mein-

yng iiira Arngrijms
|
Jonfsonar'', af lagmand Gisli

|>6r9arson.

5) Bl. 22""—23. „Meynyng Nokur Biorns Jonffowar

vm pær Hor Gietnu Perfonur huoriar i Erffdiim Arff

take og huar J firftu Erffd".

6) Bl. 24—42^ „Stutt Vt|)ydyng og Hrleirn Einpalldur

skilnyngur um/n 1 ErfFdatextan Logbokarinnar". Af Bjur ni

Pétursson.

7) BL 42 ^ „Fiilhietti effter Erlende
|

|>oruardfsine liog-

laanni''^.

8) Bl. 42\ Uddrag af tre isl. retterbøder.

Jon Sigiirdssons udførligere indholdsangivelse er vedlagt.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson

om hskr. „fetta kom til min til Islandz fra Kaupenhafn 1710. Eg true

Gil'le Jonrson hafi fendt l)ad l)angad".

896. AM. 210 c, 4to. Pap. 20 x 16,2 cm. 6 hl. G. 1700.

Indhold:

1) Bl. 1—3^ „Melmng Einars Eyreksfonar um Erpder".

2) Bl. 3^^ -6. „An/7ad Skrip um Erpder". Oplyst ved slægt-

registre. Ender ufuldført øverst hl. 6".

Jon Sigurdssons udførligere heshrivelse er vedlagt.

897. AM. 210 d, 4to. Pap. 21 3 X 10,7 cm. 10 hl. Beg. af 18. årh.

„Stutt utpyding og min/7 Einfalldt//' |
Skilningur um Erfda-

textan/7 Ldgbokar|in/7ar".

Afskrift af den tilsvaretide afhandling af Bjarni Pétursson

i AM. 204, 4'" — ufuldendt, idet originalens sidste side ikke er

medtaget. Collationeret og rettet.
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Herkomst og Mat.: Pd en indklfehet seddel udtaler Arne Magnusson som en

lormodniny , at originalen kan være skieven enttn af Mugnus Sigurdsson i

Brtedratunga eller Jon Eggertason.

898. AM. 210 e, 4to. Pap. 20,4 X 16,4 cm. 6 hl. (ind. forsatshl ). 17.

årh. Bl. 5" overstreget og overMæhet. Bl. (i brudstykke fra

et andet hskr

Inddold:

1) Bl. 2—5^ „Wm piå^von sonarsona I pyrstu Erffd. Mein-

ijng Weftfird/n^'a".

2) Bl. 5". Jon Sigurdsson har forsøgt at læse den skjulte

skrift og angiver indholdet som Almennilegt erfåatal

eptir logbokinni i lj69 snui9 af Steinpori Finns-

sy ni å Ingjaldsholi. Digtet når til ind i tredje „erfå'' og er

forfattet 1620; resten findes i AM. 225 a, 4'".

3) Bl. 6 (Jon Gissiirssons hånd). Um ættleiSings arf,

brudstykke af en ved begyndelsen defekt afhandling, der i den

gamle katalog opføres som „Bi6m a Skardsaa yfir Heriolfs

Rettarbot".

Jon Sigurdssons udførligere beskrivelse er vedlagt.

Herkomst og hist.: På smudsbladet udtaler Arne Magnusson om stykke 1

„Mier virdeft author muni vera S' Jon Arafon i Vatzfirde".

Benyttelse og beskr.: Timarit VIII, Bhv. 1887, s. 82.

899. AM. 210 f, 4to. Pap. 21 x 16,7 cm. 12 bl. C. 1700. Skr. af Åsgeir

Jonsson. Bl. 1-2 smudsblade med AM"^'' optegnelser.

„Skiftiarfar och samarfar J Almen/7i|iegu Erfåatale". Under-

skrift „Gudbr: Tborlakfsow
| sendir |

Gudmioidi Illuga syue".

Jon Sigurdssons udførlige beskrivelse er vedlagt.

Herkomst og hist.: På de to i hskr. foran indsatte blade (bl. 1—2) giver Arne
Magnusson håndskriftet titlen „Commentariolus yfer Erfder i Légbok" og

meddeler, at han har fået det hos assessor pormodur Torfason 1712 i oktbr.

samt tilfojer „liann mun hat'a lated asgeir \uid Tkrifa opter ein hveriu

Exemplare, fem li.slendCker ftudentar hafi lanad h6nu»M circa aivnum 1700.

Kannfke Benedict Magnushm eda] Sigui-d?<r Olatsfon (|)vi tjingan^t original

a {>ormodur hier af.) Kannfke og Asgeir Cialt'r hati att ^ad Exemplared

lem l)etta er epter ritad, og |)ad er likalb ad trua. — Var i qvere aptanvid

Fomyrde Islendfk med hendi Asgeirs. Eg a frau fomyrde".

4
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900. AM. 211 a, 4to. Pap. 21^ X 16,, cm 37 hl. C. 1700. Forskellige

hænder
.^

idet hskr. er dannet ved sammenbinding af indbyrdes

uafhængige bestanddele. Bl. 13, 14'\ 2r, 29", 36", 37" ube-

skrevne. Bl. 15—21 bære en ældre foliering 64—70, i marginen

bl. 22 ses tallet 63.

Indhold:

1) Bl. 1— 5. Skjol um mål Sigfiisar Sveinssonar

og Baulhiisa-Gvendar, omfattende årene 1677—90.

2) Bl. 6—9. „Til vmpeinkingar og riettrar Laga
vnderftodu par sem Riett|argangur skal loglegur

halldaft", osv.

3) Bl. 10— 12. „Epterdæmis Tapla uppa pa modur-

lega arfgrein fem fte|ndiir i fyrftu erfd".

4) Bl. 14''. Skuldareikningur Jons j^orgilssonar , vi9 Isa-

fjarBardjiip, 1707.

5) Bl. 16—18. Amgrimur Jonsson, Um erfQir. Brud-

stykke, defekt ved begyndelsen.

6) Bl. 19—20. Visitatia Sæbols kirkjii å Ingjaldssandi, 1689.

7) Bl. 21. „Umm Hionaband Sigfufar |>orvards sonar \ og

Geyrlaugar Jons Dottur" 1695, ad Holti i OniindarfirSi.

8) Bl. 22—29. Arngrimur Jonsson, Um erf9ir. Defekt

ved begyndelsen.

9) Bl. 30—33^ „Difcurfus, Ymm pad ord Stefna".

10) Bl. 33 ^ „Løgfefta Snæb. p. S." ang. Ogur kirke i Isf

11) Bl. 33. VitnisburQur um solu å jor5inni Meiri Hnifs-

dal, 1626.

12) Bl. 34—37. Fortegnelse (isl.) over håndskrifter,

som Arne Magnusson år 1710 modtog til låns af provst

SigurBur Jonsson til Holt i OnundarfjorBur. Kopi af mod-

tagelsesbeviset i to eksemplarer.

Ifg. skrift og ydre beskaffenhed falder indholdet i følgende

grupper 1—2, 3, 4, 5—7, 8, 9—11, 12.

Jon Sigurdssons udførlige beskrivelse er vedlagt.

901. AM. 211 b, 4to. Pap. 21,s X 17 cm. 51 bl. C. 1700. Forskellige

hænder, idet hskr. er sammenstykket af indbyrdes tmfhængige
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bcstamUkh: Bl. 23% 24 itheslrevne. Bl 25—20 og bl. 27—4:',

bære vn ældre foliering, lienkoULsvis tallene 128-29 og 14H— (Hi.

Indhold:

1) 1 28. „Regiftran
I
Ap Jarda dyrleika Landiskilldar hæd

og kwgilida fiøllda med sie:huone Jordu
|
Jn/7an/7 Jsapia:dai

syslu, il milliim Geiiholins og
|
Lainganei's" osv.

Først (bil—0) den år 1058 efter hgl. befaling af Magnus
Magnusson og Gisli Jonsson udarbejdede jordebog, dernæst

den 1605 på lignende måde ved sysselmand Pål I Tor fas o )t

tilvejebragte.

2) Bl. 25—26. '^) Kristian IV.s forordning om arv

(dansk), Coldinghufs 1632, '') Um oQalsbrigdi — forskellige

styk/ær, med underskrift „Jon Magnufson E".

3) Bl. 27—45. Islandske breve og aktstykker ang.

gejstlige sager i Isafjar9ar syssel, præstegårdes
vurdering og lign., samt to kgl. forordninger (om

den ny stil 1700 og om krigsstyr 1679).

4) Bl. 46. Fortegnelse (isl.) over jorderne i Holts og

Dals (o: Valpjofsdals) sogne med deres afgifter. Afskrevet

for Arne Magnusson efter en optegnelse af provst Sigurdur Jons-

son i Holt.

6) Bl. 47. „Virding å Sandaftad", 1697. Afskrevet

for A. M.

6) Bl. 48 -49. „Jons Eggertzfowar Commendatia
Anno 1684«.

7) Bl. 50. Domur um brigQ å Dufansdal, 1498.

8) Bl. 50—51. „Skipta Briep Huyltar kyrkiu Eygnar vr

Eyrar lande".

9) Bl. bV. Fortegnelse (isl.) over indholdet af to

'sogu-bækur' (romantiske sagaer) i 4*", tilhørende y,M.affnus

J6ns som".

Derefter ender hskr. med begyndelsen (6 linjer) af „Saudår

domur, um på fem taka wid af B-ekum".

Jon Sigiirdssnns udførlige beskrivelse er vedlagt.

Herkomst og hint.: Ad-ikilligt af dette hæftes indhold har, mm det ses af den

i AM. 211a, 4" bl. 34—37 forekommende fortegnelse, hørt hjemme på Holt >

dnundarfjordur hos provst Sig. Jonsson, således f. eks. stykke 3.
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902. AM. 211 c, 4to. Pnp. 20 x 10 cm. 100 bl C. 1700.

Indhold:

1) Bl. 1—4 ^ Erf5atal. 13 'erfBir'. Efterful,t af heting-

elseme for edsaflæggelse (isl. 8 linjer).

2) Bl. 4^ -33^ Réttarbætur og konungsbréf, 13-17. årh.

/ alt r,o.

I^K 3) Bl. 33^^-100. Alpingis sam|)ylctir og domar, 15 -17. årh.

I^B I alt 96.

^^K Jon Sigurdssons udførlige indholdsangivelse er vedlagt.

P —
903. M. 211 d, 4to. Pap. 30,7 X 10,? cm. 8 hl. 17. årJis sidste halvdel.

Har opr. været folieret med tallene 50—03.

Indhold:

1) Bl. 1—7''. Seks isl. skiftebreve og lignende akt-

stykker. 15— 17. årh., efterfidgte af en kort definition på

'69als]*or5' — denne sidste skreven med en særlig hånd, samme

som i nærmest følgende stykke.

2) Bl. 7^". Anbefaling for en præsteenke (på Dansk), af

amtmand Chr. Mtiller 1696.

3) Bl. 8. Amgrimur Jonsson, Um erf9ir. 1 hlad., hvis

fortsættehe findes AM. 211 a, #'.

Jm Sigurdssons udførligere beskrivelse er vedlagt.

Herkomst og hist.: Håndskriftet, der hidrører fra provst Sig. Jonsson i Holt

har sin fortsættelse i bladene med den opr. foliering 64—70 i AM. 211 a, 4'o.

904. AM. 211 e, 4to. Pajh 21 X 10^ cm. O bl. C. 1700.

Indhold:

1) Bl. 1-5. 'Relatio vmm Jflandz tilstand' (marginal titel)

af lagmand Sigur9ur Bjomsson, 1699.

2) BL 6 (særlig hånd). „Domur ef konur hallda sig ecke,

vel I priu aar", Giljå 1595.

[„Regiftur yfer Skalhollts Stiftes Prefta-garda", som ifg.

den gamle katalog skulde findes i AM. 211, 4'\ mangler.]
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905. AM. 212, 4<o. Vnp. 20^, x 16,2 cm. 24 hl. 17. årh. Forsk hænder.

Um erfiftlr af sysselmand [jorsteinn Magnusson (f W/ifi).

Bey. „Hie2 Epttér Fylge: Ein Lijtel Vtpydijngaz Meinijng

J^eizra: Fyiftu Eajpda:, vojrai Løg Bokar".

Jon Sigur^ssons udførligere beskrivelse er vedlagt.

Herkonutt og hist.: Sidste halve side optages af en, senere udstreget, egen-

hændig dedikation, underskrevet „Thorlbeirnn Magnuffon M. E. H." Dateringen

syne.s at have været Felli i M^rdal, l(x36. Hskr. er vistnok delvis autograf.

— På et foran indklæbet blad meddeler Arne Magnusson „UtPkorid ur Sirpu

l)eirre, er eg teck 1723. fra Monl'r. Hanrtefe Skieuing, hver Sirpa eg meina,

ad fyrrum hafi tilheyrt Gudmunde Illugafyne".

906. AM. 213 a, 4to. Tap. 20 x 10,2 cm. 8 hl. 17. århs. sidste halvdel.

Bl. 8" ubeskrevet.

Indhold:

1) Bl. 1—4^ „Utieggyng S Arngryms S Jonfsonar Iffer

ErfFd|ernar".

2) Bl. 4"—7'. „t>etta Epterskr/Vac/ a mote meynyngu og

Vtleggyngu S Arngryms".

3) Bl. 7^-8^ „Lijtid Regiftur Wppa Erpdatal epter

A. B," Hører til afhandlingen i stykke 1.

Jon Sigurdssons udførligere he.'ikrivelse er vedlagt.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„Fra Reykholum allt klart. Er ur bok fem eg feck fra Gudrunu |>orgils-

dottur, er fyrrum liefr att Magnus Jonsfon légmaciwr".

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh, Kbh. 1888, s. 474.

907. AM. 213 b, 4to. Pap. 20,4 X 16 cm. 76 bl 17. århs sidste halvdel.

Bl. 68 er en .^tump, af hvilken kun den ene side er beskreven.

Papiretj der har lidt af fugtighed, er mørkt og skjoldet.

Indhold :

1) Bl. 1—27. „Meinyng Bio:ns Idnsfsonai a Skardsa
I
vm

ymfai Ldgbokai Greinei". I JJ afsnit. Skrn<t i ihcnr l(i2y-35.

2) Bl. 28-72. Ritgjord um iogbokar greinir, sem leidrétt-

ingar purfa. Af [jorsteinn Magnusson. Skrevet 1625—33

{dateret |>ykkvabæ i Ålptaveri).
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3) Bl. 73—76. „Stutt Samtal og Meinyngar åflæde Vm
sektta mifmun

|
Eydfallfens og Openberrar Sakar". Af

syssehnand Gu9mmidur Håkouarsoii. Dateret |>ingeyriim 1643.

Jon Sigurdssons uiJførlifje beskrivelse er vedlagt.

Benyttelse og beskr.: Timarit VIII, Bkv. 1887, s. 78, 79, 81.

I 908. AM. 213 c, 4to. Pai). 21 X IG^g cm. 37 hl. 17. århs sidste halvdel.

Forshellige hænder. Papiret mørkt og skjoldet.

Indhold:

1) Bl. 1—35. Ritgjord um tvirædar laganna greinir. Af
Bår9ur Gislason. Med tilhørende fortale (bl. 1—2), der be-

gynder defekt med ordene „vmm Jfsland haffa pejr effbir G6inl-

umm Sdgnum prenttad", dateret Vatnsdal i Flj6tslili9 1665.

2) Bl. 36—37. „Nockrar Greiner vm/n kuenna
| Barn Buida:

Tijma Samanwfkripada: ap H. B2iniolpe Sueinfsine".

Jon Sigurdssons beskrivelse er vedlagt.

909. AM. 214 a, 4to. Pa2). 19,6 X 15,6 cm. 96 bl. 17. århs sidste halvdel.

Defekt ved slutningen.

Indhold :

1) Bl. 1—28. 'Dimm pamæli Log Bokar Jslendinga og |)ema

rådningat'.

2) Bl. 29—31. „Lytid Samantak Huadan/7 Bigda Nopn
| A

Jslandi HafTa Sinn Wppruna".

3) BL 32—35^ Um erfdir. Overskrift „|)essar Epterpilgj-

andi Gieinez votta pad og Bevysa ad oli Bojn" osv.

4) Bl. 35"^— 37^ ,ymm poilåg Omaga. og t>efs Fjam/n-

pære". Beg. „Marguifligarprætur og mizgreiningMr er vmm
log var yslendinga {pvi mydur)".

5) Bl. 37' 39 \ „Vm/n Landnam peirra Vijduligu Perfona
|

fem Bok vor neffnir ecXj".

6) Bl. 39^—41\ „Lytid samtak Wm/n piding pe/nar Glosu,

Ad piteigioia".

7) Bl. 4P—42\ „Agiip Wm pa sem kongui A ongvan/?

liett A".
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8) Bl. 42-43\ „Mmm pielåg. h (?):".

9) Bl. 43'—45-^. „Vm Kaup æ Jordune H:".

10) Bl. 45. „Sua: uppa pa. spurn. Huørt Veganden/? Tkule
|

Bæde lipid mifsa. og {legngildi gialdart".

11) Bl. 46

—

47'. „Onnui Spuining Huørsn Naynw Edu2

onainw
|
firir Jnnan« fiormenHiiig ikal fkyldur til ad bera

|

Motnitne frænda fijnum".

12) Bl. 47'^—49\ „Litid ågrip Wm landiada Sakir" osv.

13) Bl. 49'—62^ „Hie2 Seigir wmm pad huør
I

skamtur

skule veia aa:
i

pui landnåme fem feigir i landzleigu

bælke 1. Cap: 10:"

14) Bl. 62'—63'. 'Spurning huoj Lijkamleg Repsing . . .

J Storadomj . . . sa ffjelaufj haffa skulj' osv.

15) Bl. 53'—54'. „Lytid Kom Wm/r? Kuislei J Eipdum/n".

16) Bl. 54'—55^ „Baugatal s^^m iiockiirnprt>t lilyde2 vppa

Erpdan/^a
| Kuyfle:".

Sti/Me 1—16 ere afhandlinger, forfattede af Bjorn Jonsson

på SkarSså.

17) Bl. 55-93. Ritgjdrd um logbdkar greinir, sem leid-

réttingar purfa. Af [»orsteiim Magnusson. 1633.

18) Bl. 94—96 'Su AlUa Stizsta Summa Og yFe2hlaup

Aliia [leyna Laga Bewysinga . . wmm pad ord Tilstod' osv.

:): om sonnesons arv. Ender defekt med ordene „Effber Affa

sinw pui par Er Eing-".

Jon Sigurdssons udførligere beskrivelse er vedlagt.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„f>etta hefur fyrrum att Grotius victoriofi do Adelphis (sål.). Eru varia

Biérns ii Skardzii ug porfteins Ma^nw^fonar".

Benyttelse og beskr.: Timarit VIII, Bkv. 1887, s. 76, 78, 79, 81, 88.

910. AM. 214 b, 4to. Pajh 20 x IC, cm. 4 hl. 17. årh. Bladene hære

en ældre foUering 3.')—38.

Indhold:

1) BL 1 "^ (overstreget). Brudstykke af Moses love (isl),

heg. „Eff ein liu6r ligger hiS, ejnww- karlmawwi".

2) Bl. 1'. ») „Agrip umw karllegg og podur ætt",

••) „Vmw kvennlegg og modurætt".
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3) Bl. 1^—4. Um' erfSir og oåalssolu, af |>orsteiim Magn-

usson. Med et tillæg. Bl. 4^ nederst findes en udstreget

notits om den vejlængde, hvalfisken svømmede med Jonas i

sin bug.

Jon Sigurdssons heshrivelse er vedlagt.

911. AM. 215 a, 4to. Tap. 21,a x 16,5 cm. 98 hl. C. 1700. Indeh. to ved

sammenhæftning forenede hskrr. Bl. 51^—53 ubeshrevne.

Indhold:

1) Bl. 1—51. 'Um tviræåar laganna greinir', af Bår9ur

Gislason, Den til sysselmanden i Rangdrping Gisli Magnusson

dedicerede fm'tale er dateret Vatnsdal i Flj6tslili5 1665.

Om denne fra 17. århs slutning stammende afskrift oplyser Arne

Magnusson på et foran indsat blad „Eg feck petta 1708. hia J>uride i

Skip hoUte".

2) Bl. 55—98. 'Stutt iitskyring logbokarinnar', af Bjom

(Jonsson) på Skar9så.

På det tilhørende forsatsblad (bl. 54) har Arne Magnusson noteret

„fkrifud af Gifla Gudmundzfyne , 1710. epter bok i 4'° hia landz-

fkrifaranum Sigurde Sigurdzfyne, ritadre med 6-correct nyrre hende".

Samme notits er indført ved afhandlingens slutning.

Bægge afhandlinger citere Sæmundr frodi som forfatter til

Snorra Edda med tilhørende grammatiske afhandlinger, Bjorn på

Skardsd særlig nævner ^GrdfugV.

Jon Sigurdssons udførligere beskrivelse er vedlagt.

Benyttelse og beskr.: Dipl Isl. I, Kph. 1857—76; Timarit VIII, Bkv. 1887,

s. 77; J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16. årh., Kbh.

1888, s. I9é.

[„Idem (o: Bjorn d Skardsd) yfer Fomyrde L6gbokar"

og „fjorfteins Magnusfonar J)ingfararbalkr med hende Gifla

Gudmundsfonar", som ifg. den gi. katalog endv. skulde findes i

215 a, mangle.]

912. AM. 215 b, 4to. Pap. 21,5 X 17 cm. 86 hl. 17. århs slutning. Ind-

syt i omslag af presset læder , der er udfodret med papir fra to

privatbreve af 1692 og 1695.

81
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Indhold:

1) Bl. 1. Uddrag af retterbøder.

2) Bl. 2—5'. „Regiftu: Eptei Ståpiopinu
|
uppa Eipdatal'

efterfulgt af 4: viser om 'erfSir' og billedlig fremstil-

ling af arvegangen, hvor leddene betegnes med kredse ind-

byrdes forbundne ved linjer.

3) Bl. 5""''. „Formale Walldemars kongz
|
fyrer

framann Judfku Ldgbok".

4) Bl. 6—9'. Um erfdir og odalssolu, af |>or8teinn Magn-

usson. Med overskrift „Wmm nanuftu prændur Til Jarda-

kaupa".

6) Bl. 9"". Um domara og peirra skyldur o: uddrag

af biblen m. fl. skrifter.

6) Bl. 10—28'. 'Skyrfia og Badning Dim/wra orda Iflend-

ijnga Ldgbokar epter A. B. C. Af Bjom Jonsson på Skar3sa.

Afskrevet 1681.

7) Bl. 28^—30'. „Lyted Samantak Huadan/7 Bigda
1
ndpn

hapa 8in/7 vppiuna". Samme forf

8) Bl. 30'— 32'. Um erfair. Samme forf Beg. „pefsar

Epterpilgiande Greiner votta pad og Bevijfa".

9) Bl. 32 '—33. „Wm/n fiårlag dmaga og pefs pram/wfære".

Samme forf.

10) Bl. 34—62''. 'Um tvirædar laganna greinir', af BårBur

Gislason ('sålugi'); iiden fortale.

11) Bl. 62^-63'. 'Greiner j pe/m prentudu L6g-

bokum, fem ecki bar famann vid adrar Ldgbækur'.

Bl. 63^ ubeskrevet.

12) Bl. 64—81'. 'Utiegging yfir l^ingfararbålk', a/" |>orsteinn

Magnusson („saluge"). Nederste del af bl. 81'' er udfyldt med

en notits om en år 1705 foretagen vurdering af gården

Seljaland (R.). Bl. 8r ubeskrevet.

13) Bl. 82-85. 'Fimtarstefnudåmur' um, ") Breidholt

1682, 'O 'Ostvaasholt' (eller 'Oddstaasholt') 1670, bægge gårde i

Rangdrv'alla syssel, med angivelse af grænserne for gårdene

Haukadalur og Næfurholt. Bl. 85*' ubeskrevet.

14) Bl. 86. Utlegging yfir |>ingfararbålk, af |>or-

steinn Magnusson. Brudstykke, der aldrig har omfattet mere
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end begyndelsen, og hvoraf 1ste hlad (mellem hl. 85 og bl. 86)

er bortskåret. Bl. 86^ ubeskrevet.

Jon Sigurdssons beskrivelse er vedlagt.

Herkomst og hist.: Bl. 1^ hærer øverst følgende påskrift „f>etta kvet å Jeg
viider|skrij:adu: med liettu, shrir'ad å Sandholaferiu })anw 2. febrwarij | Anno
1683. Sigurdur Magnuffon m. e. h.". Muligvis er nævnte ejer tillige hånd-

skriftets afskriver. På en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson,

at håndskriftet er „Sigurdar TsLagnus^onar å Feriu".

Benyttelse og beskr.: Timarit VIII, Bkv. 1887, s. 76, 78, 79, 88.

913. AM. 216 a, 4to. Pap. 20,s X 16,5 cm. 12 bl. C. 1700. Shr. af Styr

porvaldsson.

„Lytid Agiip um Landiå|da fake/«" osv. Af Bjom Jonsson

på Skar9så, dateret 1635.

Jon Sigurdssons beskrivelse er vedlagt.

Benyttelse og beskr.: Timarit VIII, Bkv. 1887, s. 78.

914. AM. 216 b, 4to. Pap. 21,5 X 16,e cm. 28 bl. 17. årh. og c. 1700. To

selvstændig e.1 ved indbinding forbundne håndskrifter.

Indhold:

1) Bl. 1—17. Forsvar for altingsbeslutningen 1644 om

arbejdsfolks Ion, a/" Bjom Jonsson på Skar9så, 1646. Beg.

„|)eim promum mowwwm" og er rettet mod et skrift af por-

steinn Magnusson.

2) Bl. 18—19. 'Um ^k nauåsynligra skyldu-hjiia sam|)ykt,

sem gekk å aipingi anno 1644', af sira Einar Amfinnsson,

angående samme altingsbeslutning som foregående afhandling.

Bl. 19^—20 ubeskrevne.

Stykke 1—2 ere skrevne med Styr porvaldssons hånd.

3) Bl. 21-23. „Lijtid Ågrip vm Landiåda faker" osv. Af
Bjom Jonsson på Skar9så, 1636. Forfs autograf; afskrevet i

AM. 216 a, 4^.

4) Bl. 24—28^. Forsvar for altingsbeslutningen 1644 om

arbejdsfolks Ion, underskrevet „j fkagaf/r<?e Ao 1646 Bigm
Jonffow". Autograf; afskrevet i stykke 1.

31*
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5) Bl. 28\ 'Um pa naudsynligra skyldu-hjua sampykt' osv.

Samme skrift som stykke 3, afskrevet af Bjorn Jonsson på

Skardsd, men indeholder kun begyndelsen C'/s side).

J6n Sigurdssons beskrivelse er vedlagt.

Benyttelse og heskr.: Timarit VIII, Bkv. 1887, s. 78, 80, 81.

915. AM. 216 c «, 4to. Tap. 21,b X 16,5 cm. 13 bl. C. 1700. To for-

skellige stykker^ hvert med sin hånd.

1. „Um forlag omaga og
|

peis er frammfærer." Arne

Magnussons egenhændige afskrift; dateret 1629 B. I. S. (p: Bjorn

Jonsson). Ved afskrifte^is slutning er af A.M. tilfojet „Skrifad

epter tveimur Exemplaribus, 6lldmigis famhlioda, og bådum

ritudum med eigen hende Bi6rns Jons fonar å Skardza",

Bl. 1—8^
2. „Wm Fiårlag Omaga og pefs er

|
Fram/wfærer". Samme

afhandling af JBjorn på Skardsd, afskt evet for Arne Magnusson

(pordur pordarsons hånd). Her er imidlertid forfatterens efter-

skrift udeladt, og underskriften — formodenlig tilsat af en tid-

Ugere afskriver — lyder „|>ingeyrum Anno 1648. Gudmundur

Hakonarfon mpropria". Bl. 9— 13^

Benyttelse og heskr.: Timarit VIII, Bkv. 1887, s. 79.

916. AM. 216 c p, 4to. Pap. 20,4 X 16,4 cm. 22 bl. 17. årh. Med und-

tagelse af bl. 21—22 skrevet af Bjorn Jonsson på Skardsd. Af

Jon Sigurdsson i fortsættelse af 216 c a, der ender med et ube-

skrevet blad, pagineret 29—72.

Indhold:

1) Bl. 1—2 ^ „|>yding Bygdar-napna voira" ('mar<7iMrtZ-^i^e/j.

2) Bl. 2". To tabeller vedrørende fattigforsørg-

else (isl.).

3) Bl. 3—9. Forsvar for altingsbeslutningen 1644 om

fatligforsørgelse. Begyndelsen, hvoraf 1ste linje næsten er bort-

slidt, lyder „Hier ept^V fylg(ir) . . . plig fama«teÅrt ap voru

gQmlu Iggmåli og Iggbok". Bl. 10 er på en enkelt penneprøve

nær ubeskrevet.

Stykke 1—3 ere forfattede af Bjorn Jonsson på Skardsd.
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4) Bl. 11-20. Um al|)ingis-sam|)ykt 1632 um umbods

omaga framfærslu. Af |jorsteinn Magnusson, dateret a9 Holti

i Myrdal 1644.

5) Bl. 21—22 (afslrift fra 17. århs slutning. Folio). Brev

ang. tiende af ejendommen Skar9så, a/" Bjorn Jons-

son, 1654. Heri forsl'ellige hisforisJce oplysninger : om tiendens

udvikling, om Gissur jarl, om ødegårde i Skagafjar9ar syssel

m. m. Af en afskriver er tilfojet en opregning af kloster-

holderne på B,eynista9ur fra 1653—1677.

Jon Sigurdssons udførligere heshrivelse er vedlagt.

Herkomst og hist,: Ifg. en foran indklæbet seddel tilsendt Arne Magnusson

„Fra Magnufe Arafyne".

Benyttelse og beskr.: Timarit VIII, Bkv. 1887, s. 73, 78, 80, 88 — cit. AM.
216 c, 4to.

917. AM. 216 d, 4to. Pap. 21 X 16,s cm. 11 hl. 17. århs 1ste halvdel.

Skr. af Bjorn Jonsson på Skardsd.

Tre breve fra Bjorn Jonsson på Skar9så til Gu9-

mundur Håkonarson på J>ingeyrar, det sidste med

årstallet (1638) tilfojet.

1. brev: Om arv og fattigforsørgelse. B. J.s arbejde med

Egill Skallagrimssons hovedJøsnings-viser omtales.

2. brev: Forskellige af tidens forhold og begivenheder

berøres. B. J.s arbejde med en afskrift af 'Islendinga-saga'

nævnes.

3. brev: Privatforhold og lovfortolkninger. Et håndskrift

af ^Speculum regale' omtales.

Jon Sigurdssons udførligere beskrivelse er vedlagt.

Herkomst og hist.: På et foran indsat blad er af Arne Magnusson noteret

„Fra Magnufe Arafyne til Ians 1705".

Benyttelse og beskr.: Timarit VIII, Bkv. 1887, s. 82, 84, 85.

918. AM. 216 e, 4to. Pap. 16,2 X 10 cm. 10 bl. 17. årh. Bl. 5-10 skr.

af Bjorn Jonsson på Skardsd.

Indhold:

1) Bl. 1—4. „Andfuar pe«m g«»ffid fem feigia ad

jardalgoz megi edur eigi Bck] f/W omaga ad leggiaft", 1642.
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2) Bl. 6—6. Um undanfæri med tylflareidum.

3) Bl. 7—10. Um erfåir eptir bdrnin å Brenniborg, sluttende

med 2 isl. viser og et slægtregister; 1633.

Alle tre stykker ere forfattede af Bjorn Jonsson, på Skardsd.

Jon Sigiirdssons iidførligere beskrivelse er vedlagt.

Benyttelse og beskr.: Timarit VIII, Bkv. 1887, s. 79.

919. AM. 216 f, 4to. Pap. 20,9 X 17 cm. 7 hl. C. 1700.

Brev ang. tiende af ejendommen Skar9så, a/" Bjorn

Jonsson, 1654 — o: Ben under AM. 216 c §, #', stykke 5, an-

førte skrivelse i en for Arne Magnusson udført afskrift ved

pdrdur pordarson.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„f>ad fem eg liefi lated hier uppCkrifa, er allt betalt."

Benyttelse og beskr.: Timarit VIII, Bkv. 1887, s. 80.

920. AM. 217, 4to. Pap. 21,5 X 16,4 cm. 94 hl. C. 1700. Af Jon Sig-

urdsson pagineret (ind. 3 AM^^" sedler) 1—194. To forsk,

hænder, hl. 34 ff. skr. af Styr porvaldsson.

Indhold:

1) Bl. 1—29. 'Himm foinyrde Løgbokar Islendinga Og

pelma Raadningar. Ep ter A. B. C. BL r ubeskrevet, bl. r
optages af en 1626 dateret fortale.

2) Bl. 30-33-. „Lytid Samtak Hvadan Bigda | nopn a is-

landi hapa sinn vppruna'^

3) Bl. 34—41. Um erfftir („t^efsar epterjylgiandi Greiner"

osv.). Bl. 41" uheskr.

4) Bl. 42—47. „Umm porlag Omaga og pefs er piamm-

pærer".

5) Bl. 48—63. „Um/n Landnåm peirra virdule|gu Perfona

fem Bok voi nep[nei ecke".

6j Bl. 54—63. „Um/w pad, hver skamtur vera
|
fkuli a pvi

Landname i Lanjdsleigu B. I. Cap: og j

10.".

7) Bl. 64—69. „Lljted samtak umm pyding
|
peiirai Glofu

|

ad pyrergidra". Bl. 69" ubeskr.
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8) Bl. 70-75. Um erfdir eptir bdrnin å Brenniborg, Bl.

75^ ubeskr.

9) Bl. 76—77 „Agrip umm pa fem kongur a
|
aungvann

Riett åå".

10) Bl. 78—79. „Umm pielag".

11) Bl. 80—83. „Svar uppå pa spurn, hvert
|
vegantl-

in/7 fkuli bædi lijped mifsa og |)egn|gillde giaildazt" osv.

12) Bl. 84—94. „Lijted ågrip um/w Landråda
|
saker" osv.

Forfatteren til samtlige afhandlinger (1—12) er Bjorn Jons-

son på Skardsd.

Jon Sigurdssons udførligere heskrivelse er vedlagt.

Herkomst og hist. : På et bagest i hskr. (efter bl. 94) indhæftet blad har Amt
Magnusson noteret „her aptanvid var. f>orIteins Magnuffonar yfir Idgbok,

og Gudmundar Hakonarfonar um fekta mirmun eidfallz og opinberrar

fakar. hine habeo Exfcriptuwi alibi". På to foran indklæbede blade gives dels

oplysning om et andet (værdiløst) eksemplar af disse afhandlinger , dels med-

deles følgende om denne afskrift „feffer hier famanbundner tractatus eru

ritader epter Exemplare i folio med hende Hakonar Orms Tonar, hvert

exemplar eg til Ians haft hefe fra Sigurde Biårnsfyne 16gmanne, og er ]^ad

inter accuratiora, med |)vi Hakon fkrifade vel og riett, og var ^ar iiri utan

fkynfamur madur. Framan a l)vi ftendur: LL (sammenslynget) Anno 1647.

og er |)etta fama ritad med hendi Mag. Bryniolfs Sveinsfonar tractatus

t)efrer eru eodem ordine i bok lågmanTCfens, fem ^eir hier liggja". På en

foran bl. 34 indklæbet seddel bemærker A. M. „Alla {jeffa tractatus fem epter-

fylgia, hefi eg fied eodem ordine i fleirum exemplaribus, og t)ar firiTkrif-

adann generaliter Bi6rn å Skardzå. titulus var å einu Meining Bi6rns

Jonsfonar å Skardzå um ymfar 16gbokar greiner".

Benyttelse og beskr.: Timarit VIII, Rkv. 1887, s. 76, 78-81, 88.

921. AM. 218 a. 4to. Pap. 20,6 X 16,b cm. 4 hl. Beg. af 18. årh. Skr.

af pordur pordarson.

'Um ymislegan kvenna meågongu-tlma', af hp Brynjolfur

Sveinsson.

Herkomst og hist.: På en tilhørende seddel udtaler Arne Magnusson sig om
originalen (en tingbog i afskrift) for dette nr.

922. AM. 218 b, 4to. Pap. 21 X 16,o cm. 15 hl. C. 1700. To forsk, hænder.

Indhold:

1) Bl. 1—11 ^ „Wt Legning Ipe: FoinJide Laug Bokaiin/7ai",

af Bjorn Jonsson på Skar3så. Afskrift fra midten af 17. årh.
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Derefter optages ./*/« **''^ ^f hegpndeL^en af en senere overstreget

„Haga Beita2 Domur" (samtidig hånd).

2) Bl. 12—16. Citater af Bjarkeyjar-réttr og Gråfugl.

I en af Arne Magnusson egenhændig udfyldt og afsluttet af-

skrift. Bl. 12 øverst har A. M. antegnet „]:>etta citerar Bi6ni

a SkarSza ur Biarkeyiar Retti. i Gloffario finu ifer fomirdi

Jonsbokar".

Benyttelse og beskr.: Timarit VIII, Bkv. 1887, s. 77, 95.

923. AM. 218 c, 4to. Pap. 30,^ X 17,3 cm. 6 hl. 17. årh. Forskellige hænder.

Indhold:

1) Bl. 1. „Valldz madui pijngfara: balki 1 cap" (sål).

Af porsteinn Magnusson.

Erhvervet „fra HaUdori |>orbergsf. 1704". På en foran

indklæbet seddel omtaler Arne Magnusson et andet ham til-

hørende, fuldstændigt eksemplar a/" „J>ingfararbalk |>orfteiiis

Magnufsonar".

2) Bl. 2—3. Um kvennagiptingar. „Author eft Haldorus

Thorbergi" har A. M. skrevet over stykkets begyndelse.

3) Bl. 4—6 {ældre foliering 64—66). Arvegangen, i 12

'erf9ir, billedlig fremstillet. Leddene betegnede ved ind-

byrdes forbundne kredse. Bl. 4^ — overstreget — bærer brud-

stykker af isl. domme. De sidste P-j^ side af bl. 6 optages af

et stykke med overskrift „Vmm Heriolps R. B.".

Af påskriften på et foran indklæbet blad synes at fremgå, at Arne

Magnusson har erholdt de i AM. 218 a— c, 4*" indeholdte stykker „fra

Leyrår gdrdum".

924. AM. 218 d, 4to. Pap. 21 X 17 cm. 8 bl. 17. årh. Forsk, hænder.

Indhold:

1) Bl. 1—7'. „Vm/77 dryckiufkapar ord til hneixia ddr^m

tdlud" (marginaltitel).

2) Bl. 7' Oli side). Runealfabeter.

3) Bl. 7^—8. Aktstykker ang. præstevalg til Holt i

OnundarfjorSur samt i et altergangs-spørgsmål.
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926. AM. 219 a, 4to. Tap. 21 X 16,s cm. 21 U. C. 1700. Sammensat

af to forsJc. stykker.

Indhold:

1) Bl. 1—16. Um omaga er arfi skuli fylgja, af Einar

Thorsteinsson, dateret Felli i M^rdal 1667. Afskrevet af Jon

Olafsson fra Grunnavik.

2) Bl. 17—21. Um iagasoknir, af Finnur Sigur3sson, dateret

1678, efterfulgt af en iil Eggert Bjornsson rettet skrivelse om

varnar-ping (hl. 21"), denne sidste defekt ved slutningen. For-

modenlig forfs autograf.

Herkomst og hist.: Arne Magnusson angiver på en foran indklæbet seddel

titlen på stykke 1 og tilfojer „Ur bok er eg feck af Erlendi Asmundzfyne
å Dyrholum. Er i lani hia Bryniolfe fordarfyni å Hlidarenda. 24 Julii

1711". På en foran stykke 2 indklæbet seddel angiver Å. M. dettes titel „um
Varnar ting".

926. AM. 219 b, 4to. Tap. 21 x i6> cm. 11 hl. C. 1700.

Indhold:

1) Bl. 1—4^. 'Um Iagasoknir', af Finnur Sigur9sson.

2) Bl. 4^—7. 'Skrif um Iagasoknir', af Magnus Jonsson.

Bl. 7^ uheskrevet.

3) Bl. 8—11. 'Um Iagasoknir', af Finnur Sigur9sson. Bl.

IV uheskrevet.

Herkomst og hist.: På en tilhørende seddel giver Arne Magnusson oplysninger

om afhandlingen af Finnur Sigurdsson.

927. AM. 219 c-, 4to. Pap. 20,8 X 17 cm. 25 hl. 17. årh. Forsk, hænder.

Bl W, 13—lå uheskrevne, hl. 4 opr. uheskr.

Indhold:

1) Bl. 1—10 (én samlet afhandling?). „Um Soknar Stad

(authore forte S. B. S. o: Sigurde Bidrnsfyne L6gmanwe)"

ifg. den gamle katalog.

2) Bl. 11—12. Um fimtarstefnu, af |>orsteinn Magnusson

(„TH.M.S.").

3) Bl. 16—21. „Andsvar uppa adfkilian/7lega Lagan/7a

Pofta til Sigurdar Bi6rnfsonar L6gman>?.s 1678" (den gi. kata-

logs titel)., underskrevet „Einar Thorfteinfson".
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4) Bl. 22—26. *Vm/n Sonaj Sonar aiptak', af Magnus

Jonsson („M. I. S.'').

928. AM. 219 d, 4to. Fap. 21^ X 17 cm. O hl. (forsk, format). 17. årh.

Forsk, hænder.

Indhold:

1) Bl. 1—6, 9. Isi. breve og aktstykker, dels i afskrift,

dels oriyinale: To dokumenter ang. salg af gården Foss på

Skagastrond, udnævnelse af en vikarierende logréttumaSur

1672 (orig.), vidnesbyrd ang. en synsforretning på Stapi 1644

(oriff.)^ uddrag af et brev fra Egg. B. S., Bæ å Rau9a-

sandi 1680, ang. gjaftollur m. m., regnskabsaflæggelse af

GuQmundur Jonsson, BessastoBum 1662 (oriy.), latinsk an-

befalingsskrivelse for stud. Gisli Vigfusson 1667, af bp

Brynj. Sveinsson (oriy.).

2) Bl. 7—8'. „In/7tak vm/w Giaptolla". Bl. 8^ ubeskrevet.

929. AM. 220 a, 4to. Pap. 14,8 X 9,6 cm. 14 hl C. 1700. Skr. af Asgeir

Jonsson.

'Meyning yfer fom Jrde Logbokor' af Gisli Jonsson.

Bl. 1^ hærer slutningen uf en foregående afhandling, over-

streget.

JELerkomst og hist.: På omslaget har Arne Magnusson noteret indholdet, med

tillæg af forfs f\jemstavn „i Melrackadal".

930. AM. 220 b, 4to. Pop. 21,^ X 17 cm. 40 hl. (hvoraf nogle kun sedler).

17. arks slutning. Af hl 29—36 nedre yderhjorne afrevet. Bl

40 opr.uheskr. For storste delen materialsamlinger, tildels defekte.

Indhold:

1) Bl. 1-28. Samlinger f?*/.), med overskrift „]iijngparrtr

balku2
I

Chrjiftinwdomsb: og j
K. |>egnskyllda", hvor-

til i den gi katalog som yderligere forklaring tilfojes „variis

Sacræ Scripturæ vel Legum humanarum dictis illuftrata".
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2) Bl, 29— 36. SamWnger (isi , af lignende art) over Msi,nn-

lielgi. Defekte.

3) BL 37—40. Inntak vopnadoms. Afsagt af Magnus Jons-

son, 1581.

Herkomst og hist.: Arne Magnusson har ifg. en foran indklæbet seddel erholdt

hskr. „Fra Monfr Gifla Jonsfyne 1703".

931. AM. 221, 4to. Pap. 21 2 X 16.s cm. 26 hl. 17. århs sidste halvdel.

To forsk, hænder.

Indhold:

1) Bl. 1—2'. „SkriF Sira H. B. S. um t)ad ord stepna".

2) Bl. 2^-3. „Conjectura yper nockrar Idgbokar Greiner

(SJS. Lms)", efterfulgt af forskellige andre mænds 'meiningar

um frammfærsluna'.

3) Bl. 4—7^ „Odals Bålkur wr Frofta pings Lpgum".

4) Bl. T"^- 17. „Rådning Dim/nra Fornyrda Islendfkrar Idg-

bokar epter Alpha Betho", af Bjorn Jonsson på SkarBså.

Efter afhandlingens slutning ere de resterende 8 linjer bl. T/""

overstregede.

5) Bl. 18—26 (ny hånd). „Dim/w ord Logbokar og |)eiua

Radnyng". Samme afhandling som i stykke 4, men her defekt

ved slutningen.

Benyttelse og beskr.: Timarit VIII, Rkv. J887, s. 76.

932. AM. 222 a, 4to. Pap. 21,4 X 16,3 cm. 128 hl. (+ hl. a—b). Beg. af

18. årh. Skr. af præsten Johann pordarson til Laugardælir (A).

Bl. 39—40, 62\ 128'' ubeskrevne.

I^rjår dissertationes, af Halldor Einarsson. Titlen ifg. den

gi. katalog.

1. „Umm Eingi å Anwars Jørdu. Landsl. b.
|
22. Cap."

(bl. 1—38).

2. „Memorial yfir 6. og 6. Cap. kawpa b." (bl. 41—62).

3. „Umw Giafir" (bl. 63—128).

AUc tre stykker „Ex avtographo", daterede 1) Vi9idalstungu

1700, 2—3) Reykjahlia vi9 M^vatn 1701.
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Herkotn«t og MM.: Foran er indsat to blade, det ene (a) bentående af en egen-

h(Pndi(/ skrivelse fra præsten Johann pordarson, dateret april 1707, hvormed

afskriften oversendes Arne Magnusson p. t. Skålholt, den anden (b) indehold-

ende en kopi af A.M.s anvisning til afskriftens udførelse.

933. AM. 222 b, 4to (en tid indlemmet « Ad dit. 62, 4'°). Pap. J20,9 X 16,a

cm. 48 bl. (pag. 1—90 + 3 sedler ad s. 48, 52, 68). C. 1700.

Shr. af sysselmand Halldér Einarsson.

t>rjår dissertationes.

Samme shrift som foregående nr. Forfatterens autograf.

1) omfatter s. 1—29, 2) s. 29—47, 3) s. 47—90, hvorefter ét

blad manglei-, 1 og 2 betegnes her som 'Memorial'.

934. AM. 223, 4to. Pap. 21,8 X 16,4 cm. 91 bl. Beg. af 18. årh. Forsk,

hænder. Bl. 8, 2r—22, 32—34, 4V—42, 46, 49—50, 70''

ubeskrevne. Bl. 35—46 i 8"°.

Sjo dissertationes, af Jon Magnusson, hvoraf 4 in duplo.

Titlen ifg. den gi. katalog.

1. „Um Erfingia, primenwing edur Nånare", 1713 (bl.

1— 7). Autograf.

2. „Difcurfus, Um 26. 26. og 27. Capitula Mannhelgis",

1716 (bl. 9—21). Autograf

3. „Difcurfus umm lørdu ad pyrergiøra fyrer
|
Nidings-

verk", 1712 (bl. 23—28).

4. „Um ad Fyrergiøra Fie, og Ods | Manns bætur", 1713

(bl. 29—31).

6. = 3. (Bl. 36—41) Autograf

6. = 4. (Bl. 43-46) Autograf

7. „Notitia um Graafylgiu" — sål. (bl. 47—48).

8. „Litill Difcurfus um pingatijma til
|
Herads fokna.

anno 1707" (bl. 61—67^).

9. „LytiU difcurfus um pingatyma å långafdftutyma"

(bl. 67'-70).

10. = 8. (Bl. 71—88).

11. = 9. (Bl. 89-91).

Herkomst og hist,: På et foran indklæbet blad har Arne Magnusson noteret

„feffara Differtationum auctor er Jon Magnusfon broder minn. og feck eg
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\>ær fra lidnum 1723". Endvidere oplyse indklæbede sedler særlig om erhverv-

elsen af stykke 8 (fra Jon Magnusson) og stykke 10 (fra Eyjolfur Einarsson,

på altinget 1708).

935. AM. 224 a, 4to. Pap. 21,3 X 16,5 cm. 51 hl. (-\- 3 indklæbede sedler).

18. århs beg. (til 1738). Shr. af Jm Magnusson. Bl. 31, 35",

51^ ubeskrevne.

Indhold:

1) Bl. -1—16. „Um Arfatdkur", af Magniis Jonsson, c.

1676. Forf. er Arne Magnussons fader. På tre ved bl. 9",

11^, 12^ indsatte sedler gor afskriveren opmærksom på defekter

og forstyrrelser i originalen.

2) Bl. 16—17. „Um Heimilisqvidar Vitne", af samme forf

C. 1677.

3) Bl. 18—30. „Um Hierads Sokner", af samme forf — 1680.

4) Bl. 32— 36. „Um Stefnur Heima til Ldgmanws", af samme

forf. „Magnufe Jonssyne Ldgmanwe tilfkrifad Anno 1682".

5) Bl. 36—39. „Lited ågrip, um Lagan/7a Reformation å

Jslande". Ført ned til 1729.

6) Bl. 40—43. „Nockrar Be|)einkingar um Nyungar (rectius

gravamina) i Rettargånge nu [a] Islande, fem Menn hafa teked

fyrir fig vid pad Nya Norfkulaga formalitet, en po

fleft fyri utan pad" — under denne titel opført i den gamle

katalog. Ført ned til 1728.

7) Bl. 44—51. „Um Odalsrett å Islande", dateret „Helga-

feUe. Anno 1738".

Dette sidste stykke må være indlemmet i samlingen efter den

gi. katalogs udarbejdelse.

herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„1729 med HofsSfr kaupmanni".

936. AM. 224 b, 4to. Pap. 21 X 16,s cm. 10 bl. 17. århs slutning.

Lovgivningens og administrationens historiske udvikling på

Island (isl).

Herkomst og hist.: Bl. 1^ øvre margen er af Arne Magnusson noteret „fra

Jone Einarsfyne". På en indlagt seddel meddeler han, at hans formodning
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om. at forfatteren er Bjorn på Skard.så, er bleven bestyrket ved en forespdrgsel

fu)8 Jon Einarsson. En senere hånd har nedenunder tilfojet „er meftalt

ordriett i Crymogæa".

Anføres ikke i den gamle katalog.

937. AM. 225 a, 4to. Fup. 20,9 X 16,s cm. 4 hl. 17. årh. Bl. 1—2 ud-

fyldte ved en af Arne Magnussons afskrivere.

„Almennelegt Erfdatal, epter logbbken/7e j liod fnued", 1620.

Af Steinpor Finnsson på Ingjaldsholl.

Slutter med '13. erfd\ der har følgende vedtegning „|)retta,ndu

erpd heffur Sira B6dvar i Reykhollte rijmat".

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„f>etta er ur bok fem fkrifad og ått hefr Gifle GudmMwåzfon å Kaudalæk.

af honum feck Hakon Hanneffon, af honuva. eg 1710".

938. AM. 225 b, 4to. Pap. 16,6 X 10,s cm. 10 hl. C. 1700.

„Vt ap Erpdunum, Liod, fo
|
nepnd ap peim sem sam

|
sett

hapa".

Samme digt som foregående nr, med et særligt indled-

nings-vers; 13. erfd mangler.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„Ur bok Pals lågmanns Wid."

939. AM. 225 c, 4to. Pap. 20,3 X 16,8 cm. 5 hl. 17. årh.

„Wtleggyng yper pornyrde logbokar Iflendynga''.

940. AM. 226 a, 4to. Pap. 20,8 X 16,3 cm. 32 hl. 17. årh.

„Vtn/w Laugiiettu manna, eida" cum variis logum vi5-

k oman di. Af fjorsteinii Magnusson. Forfatterens autograf.

Sidste del af titlen tillæmpet efter den gi. katalog.

941. AM. 226 b, 4to. Pap. 21 x 17 cm. 8 bl. 17. årh. Forsk, hænder.

Indhold:

1) Bl. 1—2'. 'jjingfararbålkur med litleggingu', af porsteinn

Magnusson. Bl. 2 beskadiget ved marginen, 2" ubeskrevet.
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2) Bl. 3—6. 'A Motj Allia Oerl/gia Manna eydf//n'. Dateret

|>ykkvabæjar klaustri i Alptaveri 1663, „Thorfteirnw Magnuf-

fow" (egenhændig).

3) Bl. 7—8. Samme afhandling, ligesom foregående

med forfs egenhændige underskrift Uden begyndelse og i øvrigt

defekt.

Herkomst og hist.: Arne Magnusson bemærker på indklæbede sedler, om 1)

„Fra S' ^orleife Arnafyne å Kalfafelle 1711. Videtwr Q^^e f>orfteins "Kagnus-

fonar", om 2) „Fra Biarna Sigurdfyne 1708. mier til eignar", om 3) „Mitt".

942. AM. 226 c, 4to. Pap. 20,4 X 16,3 cm. 18 hl. 17. årh. Temlig be-

skadiget.

Kommentar (isJ.) til Jonsbok, særlig om uægte fødtes

arveret og om forsørgelsespligten. Ifg. den ældre kata-

log af ^orsteinn Magnusson. Synes at være autograf.

943. AM. 226 d, 4to. Tap. 20,i X 16,e cm.. 27 hl. (og hladstumper). 17.

årh. Stærkt beskadiget; defekt.

Juridiske betragtninger og undersøgelser, isl. {Om 6kvæ9is

or9, obota kvennamåla rygti, heimiliskvi9ar vitni, tyggju

ei9ar m. m.), ifg. den ældre katalog af |)orsteinn Magnusson;

autograf.

Herkomst og hist.: Arne Magnusson har på en foran indklæbet seddel noteret

„er allt fra Isleifi Einarsfyne".

944. AM. 227 a, 4to. Pap. 21 s X 17 cm. 83 hl. 17. årh. Bl. 50—52

ubeskrevne, bl. 73 en bladstump. Tildels uordnet og fragmen-

tarisk.

Juridiske undersøgelser og optegnelser, isl. Af |)orsteinn

Magnusson; autograf.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson skrevet

„Varia forfceins Magnusfonar — fra Monfr. Isleife Einarsfyne 1711".
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946. AM. 227 b. 4to. Pap. 20,s X 16,s cm. 20 hl. 17. årh. Skr. af por-

stelttn Maf/iiussoti. Bl. 20^ ubeslrevet.

'NaucktaR sieilegaR hirto}|im og paheyidez tilbuideR'.

Indeh. småstykker og anekdoter: Om katolske vildfarelser.,

forfølgelserne mod protestanterne i Spanien.

946. AM. 227 c, 4to. Fap. 20,9 X 16,i cm. 4 hl. C. 1700.

Den såkaldte Bergt)6rs-statuta.

Overskrift „|>etta eru løg vor Jflendinga vm pad | huad

varda fkule lønd og landsnit|iar allar epter allsheriar løg-

Timw
I
vorra porpedra fem peir hingad

|
vr noreige med fier

geimt og
I
plutt hapa". Dateret 1197.

Bl. 4" indeholder ved hskrs slutning en udregning af statutens

alder år 1710.

947. AM. 228 a, 4to. Pap. 20,6 X 16,s cm. 136 hl. 17. årh. Bladene

slidte og beskadigede., hskr. fragmentarisk.

Juridiske optegneiser og undersøgelser (isl).

Af indholdet mærkes:

„Navkrar Greiner vm Witni, Og Vitnis Burdi

Og Byluijfingar, vr pyfku Laugmaalj, vppteiknadar, vr

peim pimtta Partj domligrar Laga adperda" (!) (bl. 1—6^),

dateret 1633. Efterfulgt af optegnelser ang. islandsk ret

(forsørgelsespligt, domme m. m.).

'Ein lytil vtpydinga: . . . |E2pda2, vozratLQgbokaz',

af Th. M. S. (bl. 41 ff.).

Register til Jonsbok (bl. 71—89'"), dateret Tungufelli

1632. Defekt ved begyndelsen.

'Logbokar greinir, er fiestar lei9réttingar.purfa'

(bl. 89'— 122). Dateret 1633.

|>ingfararbålkr med fortolkning, juridiske optegn-

elser, domme m. m. (bl. 123 ff.).

JBerkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„|>ortbein8 Magnuffonar Varia".
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948. AM. 228 b, 4to. Tap. 31,5 X lO^r, cm. 44 hl. Skr. år 1710 af Gisli

Gudnmndsson på Raudilæktir.

„t>yngfarar Bålkur Islendfkrar
|
LCgbokar, med peirre wt-

ieggVnlgu sem Saluge Thorfteirn Mag|nufson hepur gidrt og

Skriplad yper {tennann Bålk.''

Herkomst og hist.: Få forsatsbladet meddeler Arne Magnusson., at hskr. er

skrevet „epter bok i 4*o hia landrkrifaranum Sigurde Sigurdzfyne, ritadre

med ocorrect nyrre hende".

949. AM. 228 c, 4to. Tap. 21,6 X 17,i cm. 19 hl. 17. årh. Skr. af por-

steinn Magnusson (forfs autograf).

Indhold:

1) Bl. 1—13. 'Nauåsynleg åminning til allra domara', af

|>orsteinn Magnusson. Dateret 1654. Th. M. S. Indeh. Ad-

varsel mod vilkårlige forandringer af gældende lov og ret, efter-

fulgt af en påvisning af de mod loven stridende altingsdomme

og vedtægter.

2) Bl. 14—19. Kristian IVs fortale til Norske lov, i is-

landsk oversættelse og med kommentar. Underskrevet

„Thorfteimw Magnuffow".

Indlagt i et dog næppe herhen hørende AM^^ omslag-

950. AM. 229, 4to. Tap. 21 X 16,s cm. 175 hl. og 9 sedler indhæftede ved

hl. 31, 35, 39, 42, 66, 67. 75, 79, 83. 17. årh. Tildels skrevet

af porsteinn Magnåsson. Bl. 53. 132—33 uheskrevne, hl. 121

foroven beskadiget.

Indhold:

1) Bl. 1—28 (ældre arkvis signering i nedre margen). Mindre

juridiske afhandlinger og undersøgelser (isl.).

•'') 'Um Bjarna Olafssonar (e9ur Rafns logmanns) dom',

^) 'Um måla kvenna', ") 'Um landabrig9a jar5ar sokn', **) 'Tvi-

bentar og gegnstriQanlegar greinir laganna', ®) 'Orsakir hvers

vegna menn misjafnt og oHkt dæma', O 'Hvort profastnr må
oli mål forlika, sem konungs-réttur er å'.
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2) Bl. 29-47. Mod altingsvedtægten 1644 om 'nauåsynleg

skylduhju', med en efterskrift (id.). Bæfiae egmhændig undcr-

skra-ne af porstcinn Magnusson, selve afhandlingen desuden af

denne forsijnet med noter og dateret Holti i Myrdal 1644.

3) Bl. 48—62. Indlæg mod ovennævnte afhandling (isl),

af Bjom Jonsson på SkarSså og Eggert Jonsson på Akrar.

4) Bl. 64-64. 'Um umboås omaga uppåts eyrir', 1644. /

anledning af en altingsvedtægt 1632. porsteinn Magnussons

autograf.

6) Bl. 66—74. 'Andsvar gefid Gudmundi Håkonarsyni uppå

nokkrar greinir', 1641. porsteinn Magnussons autograf.

6) Bl. 76—81. Kommentar til en ægteskabs-kontrakt (isl.).

Med porsteinn Magnussons egenhændige noter og underskrift,

dateret Holti i Myrdal 1647.

7) Bl. 82—93. Undersøgelse angående den, som 'fellur å

dæmdum eidi' (isl.), sluttende med nogle viser. Med porsteinn

Mogndssons egenhændige noter og underskrift, dateret Holti i

Myrdal 1643.

8) Bl. 94—121. Blandede juridiske undersøgelser ('Um

okvæ5is or5'. 'Um hyggju ei9a'. 'Lagagreinir er pa9 halda a9

sérhver ma9ur sé fallinn a9 måli, er ekki getur framm-

komiS peim ei9i, sem honum er loglega dæmdur'. 'Um heimil-

iskviSar vitni'). Med et tillæg. Bægge med porsteinn

Magnussons egenhændige underskrift, og datering pykkvabæ i

Ålptaveri henholdsvis 1661 o;/ 1662; tillæget autograf.

9) Bl. 122—31. Om straf for hævet 'triilofun \isl.), 1642,

med en efterskrift 1646. Som forfattermærke „Thorfteirn

Magnufson".

10) Bl. 134-46. Om odels-salg (isl). Belvis porsteinn

Magnussons autograf; af liutn underskrevet, og dateret Holti i

Myrdal 1648.

11) Bl. 146—56. 'Amoti oærlegra manna eidum', 1663. por-

steinn Magnussons autograf og af ham underskrevet.

12) Bl. 166—61. To domme, afsagte i Dyrholar 1646.

Egenhændig påtegning af „Tho2ftei2nw Magnuffo»" 1647 (isl.).

13) Bl. 162—67. Indlæg i en forsørgelsessag (isl). Be-

fekt ved begyndelsen. Holti i M]^rdal 1647. Med porsteinn



499

Magnussons egenhændige underskrift og en af ham tilfojet

efterskrift.

14) Bl. 168—75. 'Wmm a2ptoku sonajsona'. Ender defeli.

Herkotnst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„Fra Monfr Magnufe Arafyne. Eru Varia f>or(beins Ma^nMsPoHar".

961. AM. 230, 4to. Pap. 20,b X 16 cm. 69 hl. (-{ 4 ved U. 32, 37, 41,

55 indhæftede sedler). 17. årh. Hovedsagelig skrevet af por-

steinn Magnusson. Bladene tildels hensmulrcnde og beskadigede.

Udkast til juridiske afhandlinger (isl.). Flere partier over-

stregede, andre defekte.

3Iærkes kan Om sysselmænds forpligtelser til at gore

hver mand lov og ret (bl. 3 ff.), 'Um ogilda alpingis doma'

(bl. 17 ff.), 'Amoti allra oærlegra manna ei9um' (bl. 23 ff.), Imod

altingsvedtægten 1644 om 'nau9synleg skylduhju' (bl. 31 ff.),

'Um umbo9s omaga uppåtsejrrir' (bl. 65 ff.).

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„Varia I»orfbeins Magnuffonar fra Kort Magnusfjne i Arbæ".

952. A3I. 231 a, 4to. Fap. 21, X 16,s cm. 101 hl. Beg. af 18. årh. Skr.

af Styr porvaldsson.

'LdgbokaA* Greiner er pleftar Leidriettingar [lurfa'. Af
|>orsteinn Magnusson. Udarbejdet 1626, med en efterskrift

af 1683.

Herkofnst og hist.: Ifg. Arne Magnussons meddelelse på en foran indklæbet

seddel „epter Exemplari Sigurdar Idgmanns Bidrnsfonar i folio med hendi

Hakonar Ormsfonar hefur fyrrum tilheyrt Mag, Bryniolfi".

963. AM. 231 b, 4to. Pap. 21,6 X 16,7 cm. 32 hl. Beg. af 18. årh. Vist-

nok skr. af Gisli Gudmundsson fra Baudilækur.

Logbokar greinir, er flestar leidréttingar |)urfa.

Samme afhandling som foregående nr.

32*
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964. AM. 2ai c, 4to. l*aj>. 20,, x 15,h cm. 28 hl. C. 1700. De sidste

<l linjer (hl. 28'') ere tilsatte af en AM"^ afskriver.

Ldgbokar greinir, er flestar leidréttingar purfa.

/ en fra de to foref/ående numre forskellig recension, med

følgende overskrift „f^efsar epterpylgiande greiner, hepur ^or-

steim Maguiis|fon famanteked vr I6gb6kenwe, hv6rra sumar,

eru vandfkild</r
|
inmar tvyrædar, sumar purfa lejdriettijngar,

vegna misfkil|iiijngs og påkunwattu margra, ad ecki verde

laga villa. 1626".

965. AM. 232 a, 4to. Fap. 21 x 16,s cm. 82 bl. C. 1700.

Indhold:

1) Bl. 1—7"^. „Andfvai Thojfteins sal: Magnus sonar giepid

Jone
I

sal: Sigurdz sine Løqmanne up^a nokra honum
tilfk2ipada" (sål).

2) Bl. 7 '^—19'. „Rjt Thoifteins Magnus Sonar å mdte Giet-

faukf/m".

3) Bl. 19'^—26". „Fram/wpæiriu Ksamhur sira Einais kin-

Finfsona/« 1642".

4) Bl. 26'— 29^ j.Andfvar ])eim.m giepid sem seigia

ad Jardagbtz meige eåur ecke
|
elge p/W Omaga ad leggiaft

edur viadal't, ap Biine Jon Syne a
|
Skardza 1642".

5) Bl. 29''—32. „Lljtil Llod ut ap Erpdunum".

Herkomst og hist.: Pd en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson

„fetta hefi eg t'einged fra S' HanHefe Benedictsfyne a Snæfiållum 1707. å

all)inge".

956. AM. 232 b, 4to. Paj). 21,7 X 16,5 cm. 19 hl. Beg. af 18. årh. Skr.

af Gisli Gudnumdsson.

„Mejning t>orfteins Magnufsonar
|
vm/w Trulopunar og Hidna-

bandzbrot".

Herkotnut og hist.: Ved hskrs slutning er for Arne Magnusson tilfojet „fetta

fin framan fkrilad er anno 1710. ritad af Gisla GudmuHdCsyne a Raudalæk,

epter hende Hakonar Ormfsonar fkrifadre circa annum Chrilbi 1644".
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957. A3I. 232 c, 4to. Vap. 20,2 X 15,^ cm. 23 hl. 17. årh.

„|)orfteins Magnuffonar
|
Differtatio

|
moti Al[)ingis fam-

|)yckten/7e 1632.
j

um eydflu fiar f/ir/ omaga".

Herkomst og hist.: Foruden ovennævnte titel, som af Arne Magnusson er

skrevet på et forsatsblaci, er af ham på en foran indklæbet seddel noteret „Fra

GiTla GudmMndsfyne å Raudalæk, til eignar, ut puto, ef eg vil".

958. AM. 232 d. 4to. Pap. 20,8 X :Z6> cm. 22 bl. 17. årh. Brudstykker

af to hskrr.

Indhold:

1) Bl. 1—16. 'Um Bjarna Olafssonar (eåur Rafns log-

manns) dom'.

2) Bl. 17—22. Fragmenter af juridiske undersøgelser (isl).

Herkomst og hist.: På tilhørende sedler har Arne Magnusson noteret — om 1)

„forfbeins Magnuffonar (ut videtur) Eg feck ^ad å SkammbeinsfbotiMWt 1708.

og hafdi leiged i forum Arnå Sal. Hanneffonar.", om 2) „Mitt eiged, feinged

i Reykhollte 1711. Er forfteins Ma^mjsfonar".

[AM. 233, 4to. Dette nr, som ifg. den gamle katalog ligesom de foran

nævnte (226 ind.) skulde indeholde |>orstems Magniissonar

Varia yiir logbok, mangler nu; men dets indhold er rimeligvis

ved indbindingen i slutningen af 18. årh. blevet indlemmet i de

nærmest foregående numre.]

959. AM. 234, 4to. Pap. 21,3 X 16,8 cm. 299 hl. (sidevis paginerede —
incl. den samtidige seddel foran s. 269). 16— 78. årh. Indbyrden

uafhængige., så vel ved format som alder forskelligartede., bestand-

dele. S. 175—76, 213-14, 248—52, 456—58, 493—94 ubeskrevne.

Safn af ymsum skjdium.

1) S.. 1—174. „Nockur ættleidingar Briep
i
sem

heyra til peim Brædrum,
|
lone Biørnffyne og Magn

use etc." Afskrift af stykket s. 541—95 (beg. af 18. årh).

2) S. 177—247. Aktstykker af samme natur som

i 1). Afskrift af stykket s. 261—76 (beg. af 18. årh.). 1) og

2) kaldes af Jon Sigurdsson „RitgjorQ eptir Jon Bjornsson
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(Jonssonar hiskuips Arasonar) iim erftarétt eptir f>orunui å

Grund, mest skjol um erfSarétt Peturs Loptssonar, sem hann

telr vera i sama tilfelli." Afskrifterne ere udførte for Arne

Magnusson.

3) S. 263—60. 5 dokumenter (breve) fra årene

1539—40, ang, den islandske reformation og de dermed

forbundne begivenheder. Skr. c. 1600.

4) S. 261—76. Original til stykke 2. Bey. „|>efsar

Jarder gap Loptwr liinn Rijki syni sijnuw ØRmi." Skr. af

lagmand Jon Jonsson, 16. århs slutning.

5) S. 277—90. ") 1. og 2. Byjaskersdomur 1583 og

1603, ">) Skifte efter bp Oddur Einarsson 1632, ") Ud-

drag af bp Gisli Jonssons brevbog. Forsk, hænder, 17.

århs 1ste halvdel.

6) S. 291—304. „Registur vppa sierliguztu gjeine:

J christinw lieite
\ og g6mlum statutum Anno 1600".

7) S. 305-6. „Inwe halld sietligustu capitula j

chaistinw
|
2iettinum".

8) S. 307—11. „Regiftuz vppa nock2a2 sierligustu

g2eine2 vr
|

peirre donfku kongsins oidinantiu".

9) S. 312—23. „Summa og Innehalld chiiftins

2iettsins".

10) S. 323—26. „Saktal V2 cli2istinw 2iette".

11) S. 327—30. „E,egistu2 vppa nock2a2 statutu2

gomlu b^'sÅJwpanwa".

Styklcerne 6—11 ere skrevne med samme hånd fra 17. århs

begyndelse.

12) S. 331—58. „Ein chriftelig Ordinantia | og god
Kirki^ skickun er sier|deilis Jnnefalen i peffum sex p6rtum".

Skr. i 17, århs l.ite halvdel.

13) S. 359—98(8""j. Afskrift af stykke 3. Udført for

Arne Magnusson, beg. af 18. årh.

14) S. 399—456 fS^";. Afskrift af en fortegnelse over

„gidrnings bref" i bp Oddur Einarsons dødsbo 1631.

Udført for Arne Magnusson, beg. af 18. årh.

15) S. 459—79. Original til stykke 14. Skr. il7.århs

1ste halvdel.
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16) S. 481—505, Aktstykker vedrørende bp Jon
Arason. Sky. med forsk, hænder fra 17. århs 1ste halvdel.

17) S. 507—40. Brevskaber, kontrakter, domme,
vidnesbyrd og lign., fra 14— 16. årh. Skr. i 17. årh.

18) S. 541-95. Original til stykke 1. Skr. i 17.

århs 1ste halvdel.

Jon Sigurdssons beskrivelse er vedlagt.

Herkomst og hist.: Om de enkelte stykker give 9 indklæbede .43/«^« sedler (a-i)

samt en notits af Arne Magnusson s. 177 nærmere oplysning. Stykkerne 1

og 2 tre skrevne 1711 af Jason TTes^, efter original tilhørende vicelagmand

Oddur Sigurdsson; om originalen til 1 udtaler A. M. „Kvered hefur ått hr.

Oddur Einarsfon bisiwp, hvad l)ar af er ad rada, ad å t)vi er hin fama h6nd
(t)etta er anuars med fliotafkrift) fem å Vilkinsmaldaga er i Skalhollte

liggur, og hr Oddur hefur, oefad, lated fkrita". Or^ hånden på originalen

til 2 udtaler A- M. sig ligeledes nærmere og tilfojer „ætla eg hr. Oddxir hisku^

hafi ått l)erre bl6d. Var fleira i qverenu fem hann manifefbe hafdi ått".

Stykkerne 3 og 17 angives at tilhøre vicelagmand Oddur Sigurdsson.

Benyttelse og beskr.: Biskupa sogur II, 1878, s. 455, 469.

960. AM. 235, 4to. Perg.. 27,, X 16,n cm. 38 hl. 15. årh. Bl. 38 er

senere tilsat. De øvrige blade ere skrevne med forskellige hænder

i tiden 1429—58, hovedsagelig i årene 1429—31. En ældre

paginering af resten angiver, at de første 10 bl. (af noget kortere

format) ikke oprindelig have været regnede med til håndskriftet;

et spring i denne paginering (14—18) er vistnok følge af en

senere defekt; også på andre steder synes hskr. at være ufuld-

stændigt.

Bréfabok Jons biskups Vilhjålmssonar.

o: Concept- og kopibog for bispestolen Holar

på Island, navnlig indeholdende breve og kiindgorelser af

bp Jon Vilhjålmsson, men også fra flere af den nærmest

følgende tids biskopper og officialer (bpp. Gottskålkr, Go9-

svin, Mattheus, Arni, Pétr, not. publ. Jon Egilsson, adskil-

lige ombudsmænd osv.), endvidere enkelte aktstykker fra en

noget ældre tid. flere fortegnelser over stiftets kirker og

disses gods, edsformularer osv.

Enlielte aktstykker ere j)å Latin, og i andre vise sig spor af

udenlandsk sprogform, nogle skrivelser (af bp Gottskålkr og
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æfkebp Åmi) ere endog helt norske; i blandet sprogform er et

hev fra kong Kristoffer 1447. Bl 38 er fra bp Ogmunds tid

(10. århs beg.).

Herkomst og hist. : På en indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret „Kom
til min fra Hr- Steine Jonsfyne bpe å Holum 1727. å ad Tkilaft aptur".

Benyttelse og beskr.: F. Johannæi Hist. eccl. Isl. II, 229, 580. Jslenzkir

Anndlar, Hafnia 1847, s. XXV; Dipl. Isl. I; J. porkelsson, Om digtningen

på Island i det 15. og 16. årh., Kbh. 1888, s. 11.

961. AM. 236, 4to. Fap. 21,5 X 16.5 cm. 196 bl. G. 17. årh. Indbefatter

indbyrdes uafhængige stykker, skrevne med forskellige hænder og

til forsk. tid. Hskr. med undtagelse af de 15 sidste blade er

pagineret af Jon Sigurdsson, dog således at de først senere gen-

fundne bl. 82—85 ikke ere heri optagne. Adskillige blade og

bladsider ubeskrevne. Fra bl. 94—133 ere regelmæssig kun de

lige .sider beskrevne.

Um sidbbtina å Islandi.

1) Bl. 1— 19'. Um Skålholts biskupa fyrir og um
si5askiptiii. Består af mange med særlige overskrifter for-

synede småstykker, der falde i to hovedafsnit *) Um viSskipti

herra Marteins og biskups Jons, og fleira um biskup Jon,

'') Um biskup Stephan, biskup Ogmund, atrekandann um si9a-

skiptin og a9tektir i Vi9ey, Gizur biskup, Martein biskup

etc. Optegnelserne, der skyldes — direkte eller indirekte — bp

Oddur Einarsson, ere forfattede 1593 og vistnok af ham egen-

hændig nedskrevne. Trykte med ombytning af "^ og '') i Bps. II,

237—62

2) Bl. 22—27. „Hiftoriau ap Bifkup[p] Øgmunde
Pals Syne". Slir. c. 1650. Trykt ib., 263—80.

3) Bl. 31—40. KvæSi um Ogmund biskup. Trykt

ib. 305—14.

4) Bl. 44—67. 'Visur um biskup Jon Arason og

sy ni hans' af Olafur Tumasson. Trykt ib. 485—98.

6) Bl. 60—61. Um på fe9ga bp Jon Arason, S'

Bjorn og Ara. Trykt ib. 454—55.

6) Bl. 62—68. Kvæ9i um Jon biskup Arason og

sonu hans af Olafur Halldorsson. Trykt ib. 499—507.
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7) Bl. 70—76. Kvæ9i um heimrei9 biskups Jons
Arasonar i Skålholt af Andrés Magnusson. Tryht ib.

478—84.

8) Bl. 78—81. Sakargiptir Kristjåns skrifara

gefnar peim biskup Joni Arasyni og sonum hans

s^ Birni og Ara. Trykt ih. 469—71.

Stpl'kerne 3—8 ere afskrevne af og for Arne Magnusson,

med undtagelse af stykke 4 af ham egenhændig; stykkerne 3, 4, 6

ere af ham forsynede med indledende oplysninger, 4 med varianter.

9) Bl. 82-84. „Brieff H. Gitzurar Aff 1 Lijk-

nefkium".

10) Bl. 85^ Slutning af pave Povl III.s brev til bp

Jon Arason i islandsk oversættelse. Til dette stykke, der

har været overklæbet, synes begyndelsen at skidle søges bl. 84",

hvor 4 linjer nederst på siden ere overklæbede.

11) Bl. 85''—91. Skyrsla um hva9 Kristjån skrifari

tala9i moti peim fe9gum Joni bp. Arasyni og sonum
hans, einnig um dau9a og greptran peirra fe9ga.

Trykt B2)s. II, 462—69. Efter stykkets slutning bl. 91'' øverst

følge to af Jon Arasons viser (med en anden hånd).

Stykke 9—11 ere skrevne med samme hånd, c. 1650; bl. 82

—84 have en tid været bortkomne fra det øvrige.

12) Bl. 93—133. Um biskup Jon Arason a9 Holum
af Magnus Bjornsson ved bp Oddur Einarsson. Trykt (dog

efter en anden afskrift) i Bps. II, 325—38. Arne Magnussons

egenhændige afskrift, med indledende oplysninger om afskriften.

13) Bl. 136—42. 'Fragmenta historiæ Johannis

Arii episcopi Holensis'. To latinske småstykker om

Jon Arason; skr. c. 1600, vistnok af bp Oddur Einarsson.

Trykt ib. 421—30.

14) Bl. 144—56. 'Um biskup Jon Arason a9 Holum'.

Samme beretning som stykke 12. 17. årh., skr. af Torfi Jonsson.

Herefter trykt i Bps. II.

15) Bl. 160 -80. 'Frambur9ur Da9a Gu9mundssonar
um vi9skipti sin og Jons biskups Arasonar og

sona hans'. Arne Magnussons autograf. Trykt ib. 471— 77.
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16) Bl. 182—96. Skjol um jarSagotz biskups Jons

Arasonar og sona hans — indlæg i en retssag mellem

præsten SigurSui' Jonsson og Pétur Pålsson.

Afskrevet for Arne Magnusson „Epter fornum pappirsblédum — t AM.
249 c 4'" — fem mier (Arnå MagnulTyne) liedi Monfieur Bryniolfur ford-

ar[ron] ii Hlidareuda".

[Ifg. den gamle Jcatalog skulde endnu „Teftament Dada"

indeholdes heri.]

Herkomst og hist.: Oplysninger om originalen til de pågældende afskrifter

findes i de foran flere af stykkerne tilfojede notitser af Arne Magnusson. 1

folieringcn er ikke medregnet et forsatsblad med følgende AM^^« notits „|>etta

inwlagt er um bi«Æapa lislendfka ^å fidfbu ante reformationem. Eg hefi

feinged |)ad frii Bæ i Floa, og af f>uride Sæmundsdottur 1706", to små-

sedler med kronologiske beregninger, samt en seddel, der angiver originalen

til stykke 7 som 'charta parum accurata'.

Benyttelse og beskr.: Gronl. hist. M. III, s. 505; Safn t. s. Isl. I, s. 641 flg.,

652—54; Biskupa sogur II (ovenfor anført som Bps.).

962. AM. 237, 4to. Fap. 21 x 16 cm. 19 bl. Beg. af 18. årh.

10 islandske diplomer (skøder og lign.) fra 16. årh., af-

skrevne for Arne Magnusson.
På en foran indklæbet seddel har A. M. noteret „Originalana af

|)errum brefum a nu 1710—11 Vigfus Jonsfon å Leyrå, Eg gaf honum

l)au. f>au hafa fyrrum vered eign Bi6rns MagnulTonar ii Muka f>verå,

6U eda flestdll".

963. AM. 238, 4to. Bessastadabok (liber Bessastadensis). Pap. 10,s X 14,5

cm. 181 bl. C. 1570 (o: hskrs opr. bestanddele, afskrifterne fra

beg. af 18. årh.). Forsk, hænder. Bladene skrøbelige og tildels

reparerede. Bl. 13, 73, 80—81 ubeskrevne.

Safn af ymsum skjolum.

Indhold:

1) Bl. 1—2. Indholdsfortegnelse.

2) Bl. 3-- 16. Diplomafskrifter i 8^% udførte for Arne

Magnus.son.

3) Bl. 17, 22—50. Adkomstbreve, skøder og lign.,

navnlig ang. jordegods tilhørende klosteret i Vi9ey.

4) Bl. 18—21. Diplomafskrifter i 8^°, udførte for A. M.
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5) Bl. 51, Formular for 'ping-setning'.

6) Bl. 52—79. Diplomafskrifter i 8^% udførte for

eller ved A. M.

7) Bl. 82—97\ Skøder (kaupbréf) på jordegods til-

hørende biskop Jon Arasons son Bjorn samt andre

aktstykker vedrørende Jon Arason og hans tid.

8) Bl. 97^^—148, 157—81. Aktstykker fra lagmand
]^orvar9ur Erlendssons 'bréfabok', domme, tildels af

sysselmand Vigfus Jonsson (Kjalarnes-ping c. 1565),

kirke-'måldagar', formularer, landemærke-angiv-
elser for forsk, jorder, nogle r etterbøder fra 14— 15.

årh, BJ. 142'' findes en fortegnelse over udlånte bøger og

håndskrifter.

9) Bl. 148^, 156—57^ Fortegnelse over jordegods

tilhørende biskop Ogmundur, samt biskop Jon Ara-

sons sonner Bjorn og Ari.

10) Bl. 149—55. Diplomafskrifter i 8'°, af A. M.

Hist og her findes tilfældige antegnelser af spøgende eller

erotisk art og lign.

Benyttelse og beskr.: Safn t. s. Isl. I, s. 126—28, 129—31; Dipl. Isl. I; Loc-

samling for Island J, 82. 84, 92: J. porkelsson , Om digtningen på Island i

det 15. og 16. årh., Kbh 1888, s. 7, lå, 121.

964, AM. 239, 4to. Ferg. og pap. 21 x 16,4, cm. 27 hl C. 17. årh. For-

skelligartede i fælles hind indhæftede hestanddele , af ulige alder

og format. Fagineret 1-50 med forhigåelse af de to første

hlade. Bl. 6, 7, 11, 21, 25 uheskrevne.

Islandske diplomer med tilhørende afskrifter samt nogle

optegnelser af Arne Magnusson.

1) Bl. 1—2. To skindbreve, indeholdende verificerede

kopier fra år 1617 af originalerne fra 1569—70, bægge

angående ejendommen Reykjavik på Seltjarnarnes.

2) Bl. 3—6. Afskrift af stykke 1, udført for Arne

Magnusson.

3) Bl. 12, Åbent brev, af år 1614, med egenhændig

underskrift af biskop GuSbrandur ^orlåksson — ang.
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hans bedstefader Jon Sigmundssons og dennes sons Einars

jordegods.

4) Bl. 8-10(8"") og 13—14. To afskrifter af stykke

3, bægffe udførte for Arne Mafjnmson,

6) Bl. 16. Dom afsagt på Sveinsstaflir i Vatns-

dalur 1606 ang. det i stykke 3 nævnte jordegods — ori-

ginal, forsynet med 4 vokssegl og tilhørende underskrifter

(afsagt ifg. begæring af sira Arngrinmr Jonsson).

6) Bl. 16—20 fS"";, 22-24. To afskrifter af stykke 6,

udførte for Arne Magnusson.

7) Bl. 26—27 (fol). Optegnelser om det islandske

jordebogs arbejde, a/" Arne Magnusson — på Dansk.

965. AM. 240, 4to. Pap. Består af to i alder forskellige partier.

I (2(\e X 16,3 cm. 85 bl. C. 1700) „Apologia Jons Sig-

mundzfonar mot ofrike Gottfkalks b/s^t/ps. authore Hr.

Gudbrande Thorlaksfyne gi6rd og prentud 1692".

Denne titel findes med Arne Magnussons hånd tilsat på et foranstående

smudsblad- Over den med forskellige luender udførte afskrift er af A. M.
skrevet „Ex impreffo in S''«". Afhandlingen er forsynet med randnoter af
A. Ml der ligeledes har indlagt to notitssedler (ved s. 27 og 41).

II (20 X 15,6 cm. 26 hl. C. 1600). „Um Jon Sigmundzron

og iardaklaganer hr. Gudbrandz.'' o: AktstgkJcer i sagen mellem

bp Crudbr. porldksson og lagmand Jon Jonsson, hovedsagelig de

i sin tid over Jon Sigmundsson afsagte domme, Leidarholmsskrd,

samt breve ham og hans jordegods vedrørende.

Med undtagelse af 1ste blad, der er tilfojet af en AMo^ afskriver, er

dette stykke skrevet med lagmand Jon Jonssons egen hånd; hist og her

randnoter med andre hænder. Mellem 2. og 3. blad er indskudt et ube-

skrevet papirsblad. På to forsatsblade, et foran i hskr. og et foran dette

stykke, udtaler Arne Magnusson sig om stykke II „Ur hok fem att hefur

Are Magnuffon og fidar Sigurdwr M.agnus^oi\ å Skutu(to£i?<»»" og kommer

til det resultat „ad [tetta. fie eigen h6nd Jons Jonsfonar IcSgmanns, og

hefur I)a Are teinged bokina af Gudrunu konu Jons". Titlen er af

A. M. tilsat på forsatsbladet.

966. AM. 241 a, 4to. Pap. 20,e X 14 cm. 84 hl. (incl. sedlen 35'^'). 16.

århs 2den halvdel.
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Concept- og memorial-bog for biskop GuSb randur [»or-

låksson på Holar.

Indeholder udkast til breve, optegnelser om kirkegods, regn-

skaber og lign. Forskellige hænder, dog hovedsagelig skrevet af

biskoppen selv i årene 1571—76.

'Herhomst og hist.: På en foran indklæhet aeddel meddeler Arne Magnusson

„Fra Capitain Magnufe Arafyne 1726. med Billdudalsfkipe , åfamt 6drum
|)vilikuin bokum og charteqver".

967. AM. 241 b, 4to. Fap. 20,4 X 13,8 cm. 88 bl 16. århs 2den halvdel.

Bl. 16 udgores af en pergaments-strimmel, bl. 17, 20, 26, 85 ere

kun bladstumper eller sedler, bl. 55 blankt.

Concept- og memorial-bog for biskop Gu9brandur |>or-

låksson på Holar,

Er utvivlsomt først ved en senere indhæftning skilt fra AM.
241 a, 4*% hvoraf dette nr itdgor en fortsættelse omfattende årene

1577—84.

968. AM. 242, 4to. Pap. 21a X 15,b an. 249 bl. 16. århs 2den halvdel

— bortset fra en del for Arne Magnusson udførte afskrifter i

8"" fra beg. af 18. årh. Af disse er hyppig sidste blad i lægget

ubeskrevet. Forsk, hænder. Af bl. 66 er kim nedre fjærdedel, af

bl. 79 alene en smal indre rand bevaret.

Kopibog for biskop Gudbrandur taorlåksson på Holar.

Indeholder mange samtidige og ældre aktstykker: Domme,

skøder, vidnesbyrd osv, ; endvidere privatoptegnelser til brug for

bispen: ang. kirkernes og hans egne private pengeforbold og

regnskabsvæsen, præsterne, stiftets præstekald osv. Mærk

bl. 67'' En optegnelse (på dansk) af Stettinerfredens be-

stemmelser, bl. 70''—71 Meddelelser om biskoppens indvielse

i København 1571 og hjemrejse til Island.

Bl. 3-10, 19-24,26-31, 39-44, 91—94,97—98, 116—21,

123-30, 136-45, 150-67, 164—67, 171—74, 176-83, 185—94,

199—200, 206—11, 213-16, 218—21. 223-25, 227—30, 241-44
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udgores af afskrifter af en del af de heri indeholdte doku-

menter, udførte for Arne Magmisson.

Herkomst og hist.: Håndxkriftet er meget beslægtet med de to foregående numre,

af hcilke det w uligvis tildels kan betragtes .som en fortsættelse., med optegnelser

indtil (ir 1588. En som bl. 11 indfæstet notitsseddel bærer følgende påtegning

af Arne Magnusson „Magnufar Arafonar. Eg kalla bokina Sirpu hr.

Gu db rand s". Dette navn passer dog fuldt så godt på nrr. 341 a-b; de tre

numres indhold kan muligvis være tildels sammenblandet- Hist og her findes

formodenlig defekter.

969. AM. 243. 4to. Pap. 21 x 17 cm. 4r, hl. 17. århs 1ste halvdel.

Bl. 8 og 9 særlig heskadigede; hl. 5, 13, 19--20, 31 Manke.

Memorialia Odds biskups Einarssonar.

Indeholder optegnelser af og for hiskoppen i SkdlhoU Oddur

Einarsson, hovedsagelig fra dennes senere år, særlig 1630: Brev-

kopier, uddrag af biskop Gisli Jonssons brevbog, optegn-

elser om stiftets præstekald, memorial-notitser ang. det

forestående alting (1620 og 1622), beretning om de ved

jordskælv og ildebrand forårsagede ulykker i Skålholt 1630

{dermed angivelse af de for biskoppen brændte bøger og

håndskrifter), afgifter til bispestolen 1630 m. m.

Herkomst og hist.: På et foran indklæbet blad har Arne Magnusson noteret

„Memorialia Hr. Odds bisÆwps Fra Monfieur Odde Sigurdzfyne".

Benyttelse og beskr.: Safn t. s. Isl. 1, s. 19.

970. AM. 244, 4to. Pap. 21 X 10,4 cm. 269 hl. 17. århs 1ste halvdel.

Forsk, hænder. Håndskriftet er i nedre margen folieret 1—287,

idet hl. 102—17 mangle, og tallene 229 og 232 ere oversprungne.

Bl. 160 og 203 ere kun sedler.

Bréfabok Gisia biskups Oddssonar.

Indeholder aktstykker i kopi dUr original vedrørende Skdl-

holts hispedomme under hiskoppen Gisli Oddsson, samt kopier

af nogle tilsvarende fra en ældre tid. Bl. 276—82 optages af

et register, hvorefter følger endnu nogle breve og andre doku-

menter bispestolen vedkommende. Af dette ses, at de tabte blade have

indeholdt „Herradagur til Augsburg Anno 1682" og „Lytel

vndemijfun vmm margtt huad ])ad fpm rijwe viduijkm".
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Af Mnåskriftets indhold Ican fremhæves „Nockrar greiner ur

gdmlm« Annålumw" (ang. titlen se registret bl. 233—84), inde-

holdende de nordiske sagnkongers nedstamning fra Trojanerne

gennem aserne.

Herkomst og hist.: Om håndskriftet^ der vistnok tildels er biskoppens autograf,

en hånd, som oftere genfindes blandt faderens, bp Oddur Einarssons optegn-

elser, meddeler Arne Magnusson på en foran indklæbet seddel „Brefabækur og

Nockur fåein dnnur Acta Hr. Gifla Oddzfonar. tilheyrer Monfr. Odde

Sigurdfyne".

971. AM. 245, 4to. Paji. 20,s X 16,5 cm. 106 hl. 17. århs 1ste halvdel.

Bréfabok Gisia biskups Oddssonar, 1631—32.

I henseende til alder, indhold og beskaffenhed hovedsagelig

stemmende med foregående nr, altså indeholdende aktstykker vedk.

Skdlholts bispedomme., i kopi eller original, tildels biskoppens

autograf. Særlig mærkes

Bl. 85— 100 (fra c. 1600). „Wm pær greiner i kongleg

maiestatis ordi|nantiu sem hier i Iflandi werda ecArj ein-

pallega
|
halldnar, og leidriettaft purpa epter vo2um lands-|

kætti". Af bp Oddur Einarsson.

Bl. 169—72 ^ „Eegistur uppa petta qve2 1631 og 1632".

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel er for Arne Magnusson
skrevet „Monsr. Odds Siffurdfsonar".

972. AM. 246, 4to. Tap. 21,6 X 16,2 cm. 327 bl. 17. århs 1ste halvdel.

Folieret i nedre margen 1—866, men signeringen er dels i og

for sig unojagtig, dels mangle nogle blade, medens flere steder

andre ere senere indsatte. Enkelte blade og adskillige sider ube-

skrevne. Af bl. 1 er et stykke bortrevet.

Bréfabok GisIa biskups Oddssonar, c. 1633.

IndJiold og karakter som i de nærmest forangående numre:

Kopier af afsendte og modtagne skrivelser, uddrag af uaf-

gjorte sager, aktstykker i original; enkelte ældre sager.

Bl. 359—66. „BrefFa 2egistur uppa peffa bok".

Ligesom i biskojjpens andre brevbøger ere blandt det over-

vejende islandske indhold enkelte breve på Dansk og Latin.

Benyttelse og beskr.: Safn t. s. Isl. I, s. 19.
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973. A31. 247, 4to. Pap. 21 X i6> cm. 164 hl. 17. århs 1ste halvdel.

Folieret i nedre margen 1— 172. Signeringen unojagtig, idet

hl. 31—37, 112—16, 128, 144—48, 155, 166 mangle, andre blade

(o: senere indsatte sedler, nemlig bl. .5''"', Sf/^", 44qvinqviea^
qq^ 95^

oprindelig unummererede.

Bréfabbk Gisia biskups Oddssonar, c. 1635.

Indhold og karakter som de foregående numres. I hskr. er

optaget enkelte ældre aktstykker, fra den foregående hiskops tid

(1629), i original.

Bl. 169—72. „Registu2 yffer pefsa Bok". Ifg. dette skulde

brevbogen bestå af 180 blade, så at altså slutningen (fra 168)

nu mangler.

974. AM. 248, 4to. Fap. 19,s X 15,4 cm. 156 bl. 17. århs 1ste halvdel.

Folieret 1—154, hvortil kommer bl. 45^^ og 13^'% af hvilke det

første er en mindre, indsat seddel. Bl. 145— 4<) ubeskrevne.

Visitatiu-bok GisIa biskups Oddssonar, 1632—37.

Indeholder optegnelser fra og til brug på de årlige visitats-

rejser, væsenlig om kirkernes og præstegårdenes tilstand samt

kirkegodset. Heri indført endel ældre aktstykker, begynd-

ende med nogle danske regeringsskrivelser fra 16—17. årh.

Optegnelserne for hver visitats ere forsynede med særligt register.

975. AM. 249 a, 4to, vol. I— III. Pap. C. 21 X 17 cm. Skr. c. 1600.

Papiret i hoj grad hensmulrende og skrøbeligt. Utvivlsomt ad-

.fkillige defekter.

Dbmabbk GisIa Arnasonar å Hlidarenda.

Vistnok delvis autograf. Indeholder i original de af G. A.

som sysselmand i Rangdrvalla syssel på de forskellige tingmøder

foretagne retssager.

Vol. I. (243 bl. ind. 162^^, foruden nogle hist og her indlagte

sedler; indhæftet i et med noder forsynet pergamentsblad fra et

latinsk kirkeligt hskr.). Sager fra årene 1697—1604.

Vol. II. (61 bl. incl. 23^'" ; opr. indhæftet i et papirsblad i fol.

beskrevet med frakiur fra c. 1700 indeh. danske lovbestemmeher).

Sager fra årene 1604—7.

as. 10 as.
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Vol. m (86 hl., indhæftet i et lignende perghl. som 1).

Sager fra årene 1606—8 og 1611—12.

Vedlagt er i en for Arne Magnusson udført afskrift (4 hl.,

8"") „Regiftur Vppa Allt pad
|
Sem Domabok Gysla A:na

|

(sål.) hepur Inne ad Halida".

På omslaget til ovennævnte register har A. M. noteret „J>etta Registur

er fkrifad epter gdmlum bl5dum fra Hlidarenda hvara voru 3. 6nnur
t)vilik Regirtra, og eckert annad".

HerJcomsf og hist.: Til de AM. 249, S" udgorende samlinger høre to — nu i

a III indlagte — notitssedler af Arne Magnusson, ifølge hvilke denne ''doma-

bok' var erholdt, oprindelig til låns, fra monsr Brynjolfur pårdarson. På en

af sedlerne er af Jon Olafsson optegnet det samlede indhold af AM. 249, å^.

Til de ældre optegnelser ere enkelte senere oplysninger tilfojede.

Benyttelse og beskr. : AM. 249, 4'« citeres i Lovsamling for Island I, 170.

976. AM. 249 b, 4to. Pap. 20,7 X 16,s cm. 209 hl. (incl. 5^' og 7^'') for-

uden en del indlagte sedler. G. 1600. De første og navnlig de

sidste blade ere stærkt beskadigede. Hshr. har været indhæftet i

et pergamentsblad af et latinsk kirkeligt håndskrift tned noder.,

hvoraf nu kun rester ere. tilbage; ved læggenes indhæftning er

benyttet beskrevne pergamentsstrimler, hvoriblandt et par islandske,

vistnok brudstykker af et Jonsbok-håndskrift.

Bréfabok Gisia Arnasonar å Hlidarenda.

Kopibog for ind- og udgående breve, omfattende årene 1600

—1611. 8kr. med forskellige hænder , derihl. G. A.s autograf

(se sål. bl. 58'-).

AM. 249 c, 4to. Pap. C. 20,s X 16,6 cm. 16—17. årh. Islandsk.

I (5 bl., hvoraf bl. 3 i 8"°, bl. 5 beskadiget. 16. årh.). For-

tegnelse over inventarium og kiricegods på kirkestederne

Melstadur og l^ingeyrar (i Hunavatns syssel), optaget i årene

1662— 53.

Vedlagt er en for Arne Magnusson udført afskrift, 9

blade, 8"".

n (7 bl.., bl. 6' ubeskrevet. 16. årh.). Originale aktstykker

vedk. Påll Jonsson på Stadarholl, 16. århs sidste halvdel:

") Påll Jonssons klage over D. G. S. (o: Dadi Gud-

nmndsson) , stilet til hirdstyreren Povl Stigson. '*) Påll

33
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J6ns8ons indlæg i en retssag om Reykjaholar, ")

Samtidig afskrift af begyndelsen af nysnævnte

klage (a).

m (4 hl 17. århs heg.). Aktstykker i en retssag mellem

præsten Sigurdur Jonsson og Pétur Påisson om noget fra

biskop Jon Arason stammende jordegods.

Synes at trere et indlæt/ fra F. Fdlssons side.

På omslaget til III har Arne Magnusson noteret „f>etta tilheyrer

Monfr Bryniolfi fordarfyne ii ad fkrifalb fier i lage in 4*". ufiis fum".

Nævnte afskrift findes i AM. 336, S'.

IV (4 bl. 17. århs 1ste del). „Eltt Regiftur AfF pe/m Jordum

Sem Fadir min/7 eigna[rt]
|
heffur och huornin/7 hann psr

fengid haffi oc huorium oc aff
{
huorium^' osv.

På foden af bl. 1^ har Jon Sigurdsson noteret „Eptir Ama Gislason

å H61mi, fårdarsonar logmauns Gudmundarsonar".

V (16 X 5,3 cm. 8 bl. 17. årh.). Islandske inkassations-

notitser.

Benyttelse og beskr. : J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 382.

978. AM. 249 d, 4to. Pap. 33 x 10,3 cm. 6 hl. C. 1620. Bl. 6 med

undtaf/else af et enkelt ord ubcsJcrevet.

Inventarium Skridu kiausturs (1610 og følgende år).

Fortegnelse over Mosterets inventarium og jordegods; nævnte

titel tilligemed ordene „ufus fum" er af Arne Magnusson antegnet

2)å det tilhørende omslag.

Vedlagt er en for Arne Magnusson udført afskrift (21,8

X 16,8 cm. 11 hl).

979. AM. 249 e, 4to. Fap. 33,s x J^1,b cm. 4 hl C. 1600.

Dansk lægebog (fragment).

Herkomst og hist.: Hvor fragmenterne oprindelig høre hen, vides ikke; to af

bladene henlå blandt sagerne i AM. 349, 4'", de to andre ere udtagne af AM.
nar' Jln237, 4to.
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980. AM. 250 a, 4fo. Pap. 21 X U,^ cm. 32 hJ. 17. årh. På det til-

hørende for.satshlad er den tomme ramme til et våhensJcjold tegnet.

„Inniak vr Sendibrieffum Jmfra vitra manna
\
vmm Laga-

fkilnijng, fodur mijnum til
|
fkrifudum".

Indeh. ^) 27 breve (eller uddrag af breve) fra Bjorn

Jonsson på Skar9så, alle af juridisk indhold og alle på

et nær til Gu9mundur Håkonarson; ^) en betænkning om
'åttunda erf9' af Gisli Håkonarson med G. H.s svar

derpå. Håndskriftet standser midt på hl. 32^ med overskrift

til 28. hrev af Bjorn på Skardsd.

Herkom.st og hist.: Hertil hører vistnok en i AM. 250 b, d^o mdfæstet seddel

med følgende notits af Arne Magnusson „fePfar Bi6rns a Skardzå Epiftolas

Hede mier Ao 1708. Monfr J>orleifur Arafon fra Haga enn gaf mier pær
1711. ]^ær eru ritadar med hende forkels Gudmundzfonar" (son af G. H.).

Benyttelse og beskr.: Timarit VIII, Ekv. 1887, s. 82, 83, 84, 85.

981. AM. 250 b, 4to. Pap. 20.9 X i^,4 cm. 28 bl. 17. årh.

„In/7tak wr Sendebrepum/?? Imfra Witra Ma|n/7a wm Laga

Skilnijng, Gudmunde S. Hakjonarfine tilfkripudum".

Samme indhold som nr 250 a, 4^" , men skrevet med en

anden hånd.

Som smudsblad er ved hskrs slutning indsat et folioblad med

afskrift af nogle gamle notitser angående grevefejden.

Benyttelfte og beskr.: Timarit VIII, Ekv. 1887, s. 82—85.

982. AM. 251, 4to. Pap. 22,b X 20,3 cm. 16 bl. (af forskelligt format).

17. århs slutning.

Brevveksling (dansk og latinsk) mellem provsten i

Sogn mag. I. E. Leganger og den kgl. historiograf

Thorm. Torfæus.

Indhold:

1) (et læg på 8 blade). „Circa brevifsimam SOGNIÆ
cliorograg)iam j

Vocabula qvædam juxta conjec-

turam danicé qvulem exposita, sed qvæ |
veriorem

et genuinamEtymologiam e prisca vetustate adhuc
|

33*
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deside raut" — en JiovedsageUg på Dansk skreven historisk-

topografisk undersøgelse med etymologisk forklaring af de på-

gældende stednavne. Efter beskrivelsens slutning følger tegning

af en ligsten og en runesten fra Sogn. Bl. J"" i øvre

margen er uotiret „Mag, Ivarus Ericius Leganger, Præpofitus

Sogniæ, hæc remifit ad celeberr. Hiftoriographum
|
Thoi-

modum Torfæum, anno 1693".

2) (2 hl.). Et latinsk brev fra I. E. Leganger til

Torfæus, skr. 1693.

3) (2 bl. og en stump af et 3dje. Asgeir Jonssons hånd).

Et latinsk brev fra Torfæus til Leganger, skr. 1693.

Uden underskrift.

4) (1 bl). Et latinsk brev fra I. E. Leganger til

Torfæus, skr. 1693.

5) (1 bl.). „Epigrammata" — latinske epigrammer: I.

„In Annalium Norrigicorum Conditores", II. „Collatio Hiftorio-

graphorum optimorum", III. „Peregrini teftimoniuw« proprio,

in cavfa propria, anteftat".

983. AM. 252, 4to. Pap. 2J,i x 16,r cm. 37 bl. (-\- forsatsblad). 17. årh.

Indhæftet i et beskrevet pergamentsblad fra et latinsk kirkeligt

hskr.

„Nockrar Måldaga Copiur,
|
Samanwfkripadar Eptir

Maldagabok Helga|pells Kl6fturs, wm Jt6k N6ckra

Jarda fem
|
Liggia J Arnarftapa vmbode A Snæ-

pellz
I

Nefe" (bl. 1-36).

Bl. 37' indeholder hm to privat-optegnelser ang.

dødsfald: Skapte Sigurdfson, f 1687, nedskrevet a/broderen

Øgmundwr Sigurdz Son, hvis død derefter meddeles for år

1690. Bl. 37'' ubeskrevet.

Herkomst og hist.: 1ste foraatHhlad , hvorefler følge 3 ubeskrevne, bærer på-

skriften „fel'sa Bok ai Eg Underfkrifadur Reyk-hoolum d. 5 .Innij. Giffsle

JSnfson meh. Anno 1702".

På en foran, indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson „j^elTa bok um
Stapauinbod hefi eg feinged hia Monfr Gisia Jonsfyne i Mifahlid, og

meinar hann hana fkrifad hafa Gudmund å Fruda. Enn mier fynift hånden

vera Jons Steindorslonar a Kn6r, og hefi eg document raed hans hendi,
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miég likre, de aiino 1654. Bokin er komin fra Eckiu Andrefs Andrefs-

fonar".

Benyttelse og beskr.: Dipl Isl. I, Kph. 1857—76.

y84. A3I. 253, 4to. Tap. 19 x 16,a cm. 128 hl. 17. årh. Forskellige

hænder. Bl. 1 hensmulrende og beskadiget.

Indhold:

1) Bl. 1^—36. '[Eln christileg orjdinantia edur chriftin/i
|

[rettur er innijpalenw J sex hofud
j

[greinjvm', 1ste hånd.

2) Bl. 37—128. Nogle kgl. forordninger af Frederik II

og Kristian IV, mest vedrørende ægteskab og gejst-

lig ret — tildels på Dansk; islandske skøder, domme,

vidnesbyrd o. a. aktstykker Island vedkommende, af

offenlig og privat art, fra c. 1570—1620 med nogle senere

tilfoj eiser. Forskellige hænder.

Herkomst og hist.: Bl. V findes
.,
foruden nogle vers m. m., følgende egen-

hændige tilskrift af „Are Magnuffon" ,,Sende eg ydur nu Jon . . . .
|
Riett

i godre tm, ad eingin epter Pkrijie vtan l)ieJ, vil eg ^sa
\ t)an» eignafb, enn

l)iei J)ennan", der åbenhart angår stykke 1. I henhold hertil har „Jon Jons-

fow" nedenunder angivet sig som ejer af bogen. Det er utvivlsomt samme Jon

Jonsson, der bl. 52" på et opr. ubeskrevet blad-spatium udsteder attest for en

præst, dateret „Hollti 1668". Mellem bl. é7 og 48 er indfæstet en seddel med
påskriften „Ehruverdugnm Mag nufe Jonfsine I eigenn | H6nd, med' godum
fkilum 1 Ad | Vigur". På en foran indklæbet seddel er for Arne Magnusson

skrevet supplering af den beskadigede titel til stykke 1.

985. AM. 254, 4to. Pap. 20,5 X 16,5 cm 96 hl. Skr. c. 1620. Forskellige

hænder. Bladene ere stærkt heskadigede og hensmulrende. Ni

blade have en tid været fejlagtig indlagte i Addit. 89 c, 4'".

Domabok Einars Håkonarsonar.

Indeholder de af E. H. på tingmøderne foretagne retssager

i årene omkring 1620; vistnok hovedsagelig autograf.

986. AM. 255, 4to. Pap. 20 X 15,7 cm. 266 hl, hvoraf dog hh 96—104

og 265—66 (alle i 8'-'") ikke opr. høre til håndskriftet. Skr.

1687 og følgende år. Bl. 128 udgbres af en mindre seddel.
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Bl. W

—

104 ere afskrifter, udførte for Arne Magnusson^ af

enkelte af håndskriftets aktstykker, bl. 165— 66 indeholde ube-

tydelige AM"''' optegnelser, bl. 90 bærer nogle latinske recepter

skrevne med særlig hånd.

Bréfabok sr Skula t>orlåkssonar.

Indeholdende en stor samling skøder og adkomstbreve til

jordegods^ væsenlig fra 16. og 17. årh.; hovedsagelig autograf.

Bl. 1''— 6: Register. Bl. I"" titelblad, sålydende „Copia
|
Aff

Bzieffum og skilrykium
|

pyrer Jmfum Jdrdum
|
Copemd

|

Elftez Synum Oaiginalum
|
sem pinft og Sieft med syn|uin

Jnciglum og
|
Hansk2iiftum

|
vnder i Samanlefed og Vpp-

fkiiffad
I

Anno 1687, 1688, 1689 etc." efterfulgt af et latinsk

tankesprog.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel udtaler Arne Magnusson sig

om håndskriftets værd og sin benyttelse af det.

987. A3I. 256, 4to. Ferg. 25,o X 23,s cm. 39 bl. 17. årh. . Bl. V ube-

skrevet; efter bl. 39, hvormed hskr. standser defekt^ er indsat et

perg.-smudsblad. Pergamentet groft og slet tilberedt.

Vilchins måldagi (fragment).

Standser afbrudt i beskrivelsen af Gufudalur. Overskrift

. ,
o o o

„Anno Domini Mlo ccc xc vij. factum est 2egistruni
|
iftud

sub fratre Wilchino Schalholtensi Epifcopo".

Benyttelse og heskr.: Dipl. Isl. I, Kph. 1857—76.

988. AM. 257, 4to. Perg. C. 21 X 16 cm. 15. årh. Islandsk.

I (6 bl., tildels noget beskadigede; af bl. 4^ er skriften på

øvre halvdel for en del udraderet). Fortegnelse (måldagar)

— vistnok defekt — over kirkegodset i en del af de nuv.

IKlyra og Borgarfjardar sysler, hovedsagelig fra biskop Jon

Stephånssons tid, omkring år 1463. Til hl. 6 høre to smhg.

oktavblade (pap.) med Arne Magnussons egenhændige afskrift af

en notits vedrørende Eeykholt kirke.

n (7 bl, fildels i hoj grad hensmulrende). Fortegnelse

(måldagar) — vistnok defekt — over kirkeejendom i for-
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skellige dele af Skålholt stift, mest østlandet, affattet i

biskop Stephåns tid, i slutningen af 15. årh.

Ifg en AM^^ påtegning ere disse blade afskrevne og omhyggelig kon-

fererede.

Herkomst og hist.: Ifg. Arne Magnussons påtegning på et tilhørende omslag

synes hele AM. 257, 4'" samlet i Borgarfjordur , det meste fra s>' Hannes i

Eeykholt.

Benyttelse og beskr.: F. Johanncei Hist. eccl. Isl. II, 482; J. porkelsson, Om
digtningen på Island i det 15. og 16. årh., Ebh. 1888, s. 12, 35, 59..

989. AM. 258, 4to. Fap. 18,5 X Ids cm. 205 hl. Skr. 1643 af landstings-

i,hiver Halon Ormsson. Bl. 22 -24, 129, 147"—52, 175—77

ubeskrevne. Brunt presset læderbind med to spænder. Håndr

skriftet har fra gammel tid været pagineret, men unojagtig, med

flere overspringelser og andre fejltagelser.

Bréfabbk Skålholts stols.

Indeholder en stor samling kongebreve (tildels på Dansk)

,

domme, vidnesbyrd og lign. fra 16. og 17. årh. (i alt

160 numre). Sidste stykke Udgifts- og indtægts-regnskab for

Skålholt domkirke og skole i et middelår.

En særdeles udførlig beskrivelse af Jon Sigurdsson er vedlagt.

Herkomst og hist.: Tre foran indklæbede notitser af Arne Magnusson inde-

holde oplysninger, hvoraf ses, at hskr. oprindelig har hørt hjemme på Skålholt

bispestol.

Benyttelse og beskr.: Dipl. Isl. I, Kph. 1857—76.

990. AM. 259, 4to. I-II. Pa^j. 21 X 17 cm. 127 bl. -f 16 bl. C. 1600.

Forskellige hænder. I nedre margen har I en ældre foliering

1—155, ifg. hvilken hl. 43—75 og bl. 131 mangle; opr. unum-

mererede ere de følgende blade (156-61). Enkelte sider ere ube-

skrevne, endvidere findes i hskr. nogle helt blanke og i num-

tnererifigen ikke optagne blade 30^, 86^'-^"'"^^'% 130^^. Navnlig

bl. 142 samt de fire sidste blade ere stærkt beskadigede og hen-

smulrende. De 30 første blade have en tid fejlagtig været særlig

indhæftede.

I. Måldagar Skålholts kirkju.

En række fortegnelser — fra slutningen af 16. og be-

gyndelsen af 17. årh. — over kirkegodset i den østlige
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del af Skålholfc stift, grundede på præsternes indberetninger,

ældre meddelelser m. v., nedskrevne på foranstaltning af

biskop Oddur Einar sson. Hskr., der indeholder nogle akt-

styklccr i original^ mange overstregninger , notitser af hiskoppen

og lign., gor indtryk af at være et første udkast til privaihrug

og omfatter tillige blandede optegnelser vedrørende

den gejstlige administration. Bl. 168 — 61 register.

II. *) Registur uppå eina bréfabok Anno 1690 (ff),

8 bl. '') Brudstykker af islandske breve, 8 hl. Stærkt

hensmulrende og tildels ved fugtighed ødelagt. Stammer for-

modenlig som I fra hiskop Oddur Einarsson.

991. AM. 260, 4to. Paj), (og perg.). 22 x 16,3 cm. 114 + 1 hl. 16. århs

sidste halvdel. Forsk, hænder. Hskr. har — med undtagelse af

et senere til dette nr fojet pergamentshlad — været indhæftet i

et omslag dannet af to smhg. blade af en tospaltet latinsk

messebog. Islandsk.

I. De originale årsregnskaber fra Sicålholt bispestol, for

årene 1557-81, 1583-84, samt for 1586 et frag-

ment. Angå næsten udelukkende bispestolens og underliggende

gårdes krfaturbesætning (nogle tilsvarende notitser findes på
omslaget).

På en tilhørende seddel har Arne Magnusson noteret „S' Jons Torfa-

fonar å Breidabolftad. nu mitt".

II. Brudstykke af. et lignende regnskab fra

' c. 1600 (1 pergamentshlad beskadiget langs indre margen,

16,8 X U,e cm.).

Indlagt i AM^^ omslag med påtegning „Fra Capitain Magnufe Ara-
fyne 1724".

992. A3I. 261, 4io. Pap. 21 X 16,o cm. 73 bl. C. 1600. Forskellige

hænder (deribl. bp Oddur Einarssons og — vistnok — lagmand

Jon Jånssons). Bl. 5, 4, 8, 13, 14, 58, 67, 68 stå blanke; af bl. 60

er kun en halv linje beskrevet, og flere andre blade have enkelte

sider id/eskrcvne; bl. 69 indeholder kun en notits af Arne
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Magnusson Bl. 70'' er overMæhet, hl. 59 stærkt beskadiget.

Bl. 72—73 udgores af et aktstykke i folio.

„Scalholtenfia varia" (isl).

Denne titel er af Arne Magnusson givet håndskriftet, der

omfatter en samling vidnesbyrd, domme og lign., dels i

original, dels i afskrift, vedrørende Skålholt bispe-

stols jordegods, gårdenes grænseskel osv.

I alt 52 numre, af hvilke de to udgores af 2 ekspl. af

Skogaheiti og peirra takmork fyrir nor9an SkriQufell (efter

bp Gisli Jonssons brevbog).

Jon Sigurdssons udtommende beskrivelse er vedlagt.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson for-

uden ovennævnte titel skrevet „Utan å pergamewtinu Ibod: Brefabok Herra
Oddz Einarsfonar", samt på et indsat forsatsblad „AMaguæns poffidet.

er komid fra Leyrårg6rduin". A. M.s notits bl. 69 „Fra Biarna Sigurdz-

fyne Arnafonar, Oddzfonar hiskwps Einarsfonar" gælder det første af de to

nævnte eksemplarer af „Skogaheiti'^.

993. AM. 262, 4to. Pap. 21,4 X 17 cm. 40 bl. C. 1600. Brudstykker af

forskellige håndskrifter. De første blade folierede i nedre margen,

hcnhv. 122—27 og 138—42. Bl. 26 ubeskrevet.

Måldagar Skålholts kirkju.

Fragmenter af forskellige fortegnelser over kirkegods i Skdl-

holt stift, omfattende kirker i den sydlige del af landet (Arness

syssel) og en del af Vestlandet (særlig Vestfjordene og Dala

syssel).

Herkomst og hist.: På omslaget har Arne Magnusson noteret „Maldaga-Rufl

i tid Hr. Oddz og fumt miklu elldra Komid til min fra Monfr Odde

Sigurdzfyne".

994. AM. 263, 4to. Pap. 19,7 X 15,7 cm. 68 bl. 17. årh. Bl. r be-

skadiget.

En 'måldaga'-bog for Skålholt stift i dansk oversættelse.

Indhold:

Bl. l^ Forklaring på nogle (i alt 9) i teksten bibe-

holdte islandske udtryk. Bl. V ubeskrevet.

Bl. 2—15. „INUENTARIUM ! Eller Jordebog:

Kirkernifs, Som e2e | for Auften paa Island" med
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tillæg af „Christs godts Jorder, For Auften" o'f/

„Haalff Kyrker For Austen".

Bl. 16—28', „Prestegaarder For Synden^ (bene-

ficia og halvkirker).

Bl. 28'—43. „Preste Gaarder For Veften Paa
Jsland" (egenlige kirker og halvkirker).

Bl. 44'. „Om kløfter Vdi Skalholtz Stigtt".

Bl. 44^. „Alkirker: Paa Konglig Maytt. Jorder".

Bl. 45'. „Alkirke Jorder Som Skalholt Thill
|

Horer'.

Bl. 45^—48'. „Bønde Gaarde: For Auften: Paa
|

Jsland".

Bl. 48'—57. „Bunde Gaarder og Leige Jorder
For Synden

|

paa Jsland".

Bl. 58—68'. „Bunde Gaarder som Kirker ere

paa:
|
vdi Jsland for weften".

995. AM. 264, 4to. Pap. 18,s X 15,8 cm. 12 hl. Skr. år KiOU. Bl. V
overklæbet. Bindet hetrukket med et på den indvendige side be-

skrevet pergamentsblad.

Skjol Helgafells klausturs.

Indbefatter henved 50 aktstykker ang. Helgafells klosters jorde-

gods, for storste delen til oplysning om grænseskellene.

Herkomst og hist.: Håndskriftet selv oplyser ved en indlednings-notits, at lag-

mand Gisli pordarson har ladet det afskrive og konferere med originalen, en

gammel og meget ødelagt bog fra Uelgafell. På en foran indklæbet seddel har

Arne Magnusson noteret „Utrkored ur Domabok Gil'la fordarfonar etc. i

Stapa-Umbodi , er eg feck at' J)ordi Petursfyni å H5lmi." Endvidere har

han ladet indsætte et forsatsblad, der indeholder en af fire mænd underskreven

attestation, dat. Skalholt 1712, hvori de bevidne at have kendt hovedhåndskriftet,

hvoraf disse blade ere udskårne, da dette endnu var helt, og beskrive samme.

Benyttelse og beskr.: Dipl. Isl. I. Kph. 1857—76.

996. AM. 265, 4io. Pap. 19,>, x 16 cm. 12 bl. C. 1700.

„Sktiduklaust^rz bi/epa Copiui".

Afskrift uf 11 pergantentsbreve og 8 papirsbreve, alle ved-

kommende Skrida kloster i Fljoisdalur (Nordr-Mi'da syssel).
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Herkomst og hist: På omslaget findes, foruden ovenanførte titel, følgende notits

af Arne Magnusson „Sendt af Beffa Gudmundsfyne uppå All)ing 1704".

[Ifg. den gi. katalog sJculde dette nummer indeholde endnu

et eksemplar, i folio.]

997. AM. 266, 4to. Ferg. 38 X 35 cm. 2 hl. 15. årh. Af hl. 1 er øvre

halvdel langs indre margen hcsJcadiget.

Indhold:

1) Bl. 1' (opr. uheskrevet). Fem optegnelser (4 mål-

dagar og en udlåns-notits) vedrørende kirkegodset i Gufu-

dalr , Bar9astrandar syssel , alle fra 15. århs sidste halvdel.

Vedlagt er Arne Magnussons egenhændige afskrift, 5 bl.

i 8^°. Sidens nedre halvdel ubeskreven.

2) Bl. I""—2. En udførlig (islandsk) anvisning til

udførelse af de forskellige kirkelige forretninger og cere-

monier i påskeugen. Bl. 2" nederst begynder en latinsk

kirkesang med noder, som derefter fortsætter sig over på næste

side og efterfølges af andre lignende. Ved det ofte gentagne,

af noder ledsagede „Kirie" findes, som det synes, angivelse af.,

ved hvilke lejligheder denne sang skal afsynges. Vedlagt er

Arne Magnussons egenhændige afskrift af bl. I"" (8 bl.

i S"""); derimod er ikke bl. 2 afskrevet, som A. M. ifg. de til-

hørende latinske notitser fejlagtig den gang har anset for tabt.

Herkomst og hist.: På det tilhørende omslag har Arne Magnusson noteret

„f>etta eru fyrfbu bl6den af mutileradri Saungbok i fcoru Folio er S' Dadi

Steindors fon fendi mier 1703. fra Gufudals kirkiu. af hverri eg tok banded

(og packadi hana To bandlaufa in« 1704. med ådrum |)viliku»t 5nytum
bokum mier til heyrandi A M S — senere overstreget). Ecki er |)etta kirki-

unne ad neinu gagne".

998. A5I. 267, 4to. Perg. og imp. 20,e X 15^7 cm. 16. årh.

I (Perg. 4 hl. Bl. 3" og 4^' uhcskr.). Optegnelser (i si.)

om jordegods med besætning og afgifter, for årene

1604, 1509 og 1519 — som det synes, ejendomme under Ogiir

i Isafjardar syssel eller tilhørende den derværende familie.

II (Pap. 24 bl., tildels Eggert Hannessons autograf). For-

tegnelse over jordegods og løsøre for årene 1663—64,

hvoriblandt deafDaQiGuSmundsson efterladte ejendomme.
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De opr. uhcshrevne dele af bladene ere tildels senere udfyldte ved

forskellige orev-koncepter fra midten a£ 17. årh.

III (Pap. 1 hl. 14^s X 8^ cm.). Blandede notitser (isl.)

fra år 1664.

Herkomst og hist.: Til II høre to AM^'^e sedler, ifg. hvilke A. M. bestemmer en

del af indholdet som skrevet af E. H., samt anf/iver, at han har erholdt det

(formodenlig alle bladene) gennem Magnus Magnusson på Eyri i Seydisfjordur

fra s^ Haldor Pdlsson.

999. AM. 268, 4to. Fap. 20,4 X 10,3 cm. 150 hl. G. 1700. Består af tre

afdelinger, hver med sin særskilte paginering (118 -\- 38 -\- 144 ss.).

Indhæftet i et med beskrevet papir udfodret pergamentsblad fra

en latinsk messebog med noder.

Måldagabækr Hola stols.

1) Bl. 1—59. Au9unar måldagi med efterfølgende

register, o: Fortegnelse over kirkegodset i det til Holur hør-

ende stift, af år 1318, besørget af den daværende nordlandske

biskop Audun, efter hvem denne „mdldagabok^' sædvanlig be-

nævnes.

2) Bl. 60—78. Jons måldagi med efterfølgende re-

gister, o: Fortegnelse over kirkegodset i Hola-stift 1360, ved

biskop Jon.

3) Bl. 79—150, Pétrs måldagi med efterfølgende re-

gister, o: Fortegnelse over kirkegodset i Hola-stift år 1394, ved

biskop Pétr.

Bl. 149—50' optages af mindre, blandede optegnelser

bispestolen vedrørende, bl. 150" blank.

Herkomst og hist.: En foran indklæbet seddel indeholder Arne Magnussons

notitser angående en af dette hskr. iværksat afskrift.

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på L^land i det 15 og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 11, 28, 35, 60, 61, 63, 80, 82, 83, 86, 88, 317.

1000. AM. 269, 4to. Pap. 20,4 X 16, t cm. B6 hl. C. 1700. Skr. af præsten

Snorri Jonsson. Til bl. 13% 19^—20% 2r, 25\ 27", 29\ 42\ 43""

er af afskriveren fojet mindre sedler med oplysninger om forholdet

mellem original og afskrift. Bindet betrukket med et pergaments-

blad i folio fra en latinsk messebog med noder. Bl. 54^ og

79" vheskrevne.
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'Sigurdar registur'.

1) Bl. 1—9. Fortegnelse over kirkegodset i

Hola-stift år 1526, da biskop Jon Arason overtog be-

styrelsen. Hertil slatter sig Eekaskrå H61asta5ar og Vitnis-

bur9ur Helga åbota å l^ingeyrum og fleiri manna 1526 um
rå5smannsreikning Pétiirs Pålssonar.

2) Bl. 10—54^ Fortegnelse over Hola-domkirkes

inventarium og ejendom år 1550 efter biskop Jon
Arasons død. Efter åen egenlige ^uttekt^^ følger rekaskrå

og inventariefortegnelse for klostrene Munkapverå, |>ingeyrar

og B,eynista9ur , samt kirke-måldagar sandsynligvis fra Jon

Arasons tid.

3) Bl. 55—79 ^ Fort egneiser overHola-domkirk es

ejendomme og inventarium 1569-70, da præsten Si g-

ur9ur Jonsson efter superintendenten Olafur Hjaltasons

død overtog bispesædets bestyrelse som officialis.

4) B1.80— 86. Fortegnelse over Hola-domkirkes

ejendele 1571, da biskop Gu9brandur ]3orlåksson til-

trådte bispestolens bestyrelse.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„Sigurdar Regiftur (so kailad) liggr a Holum i Hialltadal, er å kalf-

fkinne, Folio minori. Vidi å Holum 1702 Item å alpinge 1707. ^eCCe bok
er Copia al" membranå illå Holenfi Kom til min 1711 fra S"" Snorra Jons-

fyne å Helgafelle, en« hann hafde bokena uppfkritad å Holum".

Senyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 14, 26, 35, 59, 60, 61, 81, 82, 88 (passim), 89. 416.

1001. AM. 270, 4to. Fap. W7 X 15,8 cm. 44 bl. C. 1700.

Fortegnelse over Hola-domkirkes ejendele samt bispe-

sædets tilstand og inventarium 1685, da biskop Jon Vig-

fusson tiltrådte. Islandsk.

To eksemplarer, det sidste— vistnok afskrift efter foranstående

— fra beg. af 18. årh., det første fra slutn. af 17. årh. (bl. 1—16).

1002. AM. 271, 4to. Pap. 21 2 X 10,5 cm. 28 bl. 18. århs begyndelse.

Rekaskrå Holastadar.

En for Arne Magnusson udført og med hans egenhændige

rettelser forsynet afskrift af den originale fortegnelse over
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Héla-bispestols forstrandsrettigheder år 1374,

Ifg. Arne 3fagnussons påtegning på bindet „Rekk-fkra. ex

membranå Holenfi",

1003. AM. 272, 4to. Pap. 22,6 X 18 cm. 126 bl. 17. århs sidste halvdel.

Opr. folieret i to afdelinger 1—30 og 1—91. Bl. 32 ubeskrevet.

Indhold:

1) Bl. 1-31. „Registur Og Jarda Bok
|
Allra Alkirkna I

Hola Byfkupsdæme: Epter pui fem Jeg Gud|brandur ThorI: s:

hep liid prekafta med fanwindumwi vys ordid" osv.

med efterfølgende „Index Alphabeticus".

2) Bl. 33—45. „Transfchriptud
1

Visitatiu Edur Maldaga

Bok, |>efs Wirduglega Och Lopjlega Herra Byfkups Thorlakz

Skulafonar 1 Anno Domini CIO IOC XXXI" osv.

3) Bl. 47—126. „Hier Skripaft Visitatiu Bok t>efs Vird-

uglega Og Haiærda Herra H: Gyfia Thoriåkzfonar Byfkups
yper Hojla stikte pra pui åre 1659 og til pefs Ars
1683" osv. med efterfølgende „Regiftur".

1004. AM. 273, 4to. Ferg. I alt 9 bl. Brudstyhker af forskellige hånd-

skrifter.

I (1 bl. 22 X Ifi cm. 14. årh. Bl. 7'" væsenlig ubeskrevet).

Begyndelsen af Måldagabok Egils biskups å Hoium, indehold-

ende en år 1344 affattet fortegnelse over Sau5anes kirkes

ejendele. På den ellers så godt som vheshrevne side bl. 1^

har en senere hånd skrevet „Regift2MW eigils bfsA;?<ps
|
Anwo

MCCCOXXX"IX
I

M"CCCOXLoniJo."

Ifg. nogle tilhørende AM"^'' notitser synes Arne Magnusson at have

udtaget dette blad af en domkirken pd Ilolar tilhørende „rekaskrd''^

.

II (4 bl. 2.H X lO.r, cm. G. litOO: mørkt og dårligt pcrg.,

utydelig skrift). 'Måldagar Pétrs biskups, interpolera9ir

hér og hvar' — således angives indholdet af Arne Magnus-

son på en tilhørende notitsseddel. De her bevarede blade angå

pingeyjar syssel.

III (22,5 X lfi,B cm. 2 bl. 16. årh.; bl. 2" væsenlig ube-

skrevet). Måldagi Grenjaåarstada kirkju, indeh. en år 153.5
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affattet fortegnelse over det fil kirken på Grenjadarstadir i

pingeyjar syssel høremie inventarium og jordegods.

Bladene^ der rimeligvis have tilhørt en storre „måldagabok" , kommen-

teres i palæografisk henseende af Arne Magnusson på tre tilhørende

notitssedler.

IV (18 X 12,8 cm. 2 hl. 17. årh. Bl. V og 2" hlanke, idet

skriften vistnok her er bortskrahet). Afhending Hbla-kirkju

eptir daga lierra GuSbrands biskups |>orlåkssonar —
fragment. Indeh. to brudstykker af en efter hp G. p.s død for-

fattet inventarieliste for Hola-kirke og bispestol.

På en indlagt seddel bemærker Arne Magnusson „Fra Monfr Sigurde

Vigfuffyne 1725".

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 5, 11.
'

1005. AM. 274, 4io. Ferg. 24 X 18 cm. 36 bl. (pagineret 1-72). 15.århs

sidste halvdel; forskellige hænder. Pergamentet er stift og hårdt,

flere blade af temlig uregelmæssig form. bl. 7 og 9 bladstumper

med kun forsiden beskreven, bl. 3 blank med undtagelse af tre

linjer. Har været indhæftet i skindomslag med hårene fast-

siddende. Vistnok defekt.

Måldagabok Olafs biskups Rognvaldssonar — udarbejdet i

forskellige år 1461— .95 under biskoppens embedstid som styrer

af Hola-stift.

Herkomst og hist.: Forskellige AM-^^'^ sedler vise, at hskr. stykkevis er fra

Holar kommet Arne Magnusson i hænde.

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson. Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 11, 31, 80.

1006. A3I. 275, 4to. Fap. 20,^ X 16,^ cm. 115 bl. 18. århs beg. Fagineret

1—229 med gentagelse af tallet 65. Bindet betrukket med be-

skrevet perg. fra et islandsk hskr. (16. årh.) indeholdende brud-

stykker af en luthersk kirkeordning.

Måldagabok Olafs biskups Rognvaldssonar.

En for Arne Magnusson udført, korrigeret afskrift, dog ikke

umiddelbart af AM. 274, 4^, men, som det af en notits ved hskrs

slutning fremgår, efter en 1645 af original-membranen tagen
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afshift. — Den ved slutningen af AM. 274. 4'" stående for-

teffnclsc over halvkirkcr er her ikke medtagen.

Herkomst og hist.: På forsatsbladet har Arne Magnusson noteret „Skrifad

epter bok i stoni 4'°. fem liggur ii Befrafb^dum". Afskriften slutter med
en kopi af en til den ældre afskrift hørende attestation, i hvilken skolemesteren

og kirkepræsten på Holar erklære at have år 1645 'med kostgiæfne faman-

lefid |)erra Miildaga Bok Kirknanna i Hola Stifte vid fialfa Kalfl'kins

Skrædu Bokena Hvor ed liggur a BiskuTps ftolnum' efter biskop porldkur

SkiUasons ønske.

1007. AM. 276, 4to. Ferg. C. 25 X 16 cm. 27 hl. 14—lo. årh. For-

skellige hænder. Uvist, hvorvidt Jiskrs enkelte dele opr. have

hørt sammen. Indhold og udstyring mindende om AM. 235, 4^"

(Jon Vilhjdlmssons brevbog).

I (4 bl. Bl. 1" ubeskr. Bl. 4 udgores af bladets øverste

smalle strimmel). Reka- ok eignaskrå t)verår stadar, 1446.

På bl. 4" er med senere hånd skrevet „Rekenfkap ap muwka-

putro klauftre anwo" osv. (datering). Vedlagt er en for Arne

Magnusson udført afskrift, mrk. a, 6 hl. i 8"°.

II (2 bl). Reikningsskapr yfir jardir ok kugildi Reyni-

stadar klaustrs 1446 og Modruvalla klaustrs 1447. Sproget

hærer spor af fremmed påvirkning. Vedlagt er en for Arne

Magnusson udført afskrift tnrk. b, 5 bl. i 8"".

m (4 hl). •') Bl 7r „De Sacr/ftia" o: en latinsk for-

tegnelse over kirkeinventarium, o. 1500. Vedlagt er en af

Arne Magnusson udført afskrift, 2 bl. i 8"°. — Bl 7" (delvis

ubeskrevet) indeholder nogle — som det synes med det nærmest

foregående samtidige — næsten ulæselige optegnelser.

»') Bl 8''. 'Landamerki milli Gar5s ok Hafralækjar', i'>.

årtis slutning — cftcrfalgt af en ])rivatuotits.

«=) Bl S^—W. „Reka fkra hola ftadaj" ia74 — „er

herra Jon eirikffon var btsku-p aa holum
|
en fira eina: hap-

lidafon var offi[ci]alis" osv. Dette stykke er skrevet med regel-

mæssig og pyntelig fraktur, røde kolumnetider findes bl. 8", f)'\

IC, ligeledes ere periodernes begyndelsesbogstaver gennemtndcne

med rødt. Bl. 9 har et mindre hul, hl 10 består kun af bladets

øverste strimmel. Bl 10" blank med undtagelse af et par
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penneprøver. Også af '9
(^!l ") ^^cir der utvivlsomt foreligget af-

sJcrifter udførte for Arne Magnusson, men disse findes nu ikke.

rV (6 hl. Samme hånd som i III c). *) Rekaskrå Hola-

stadar ok Modruvalla, endende „Va: peffi fkra fknput epter

hinwi ellztu fkra
|
heima a holum m fefto i« venc^onif iancie

GTvcis Kimo åomim
|
MocCCOLxxxOv]«." (Bl. 11—14).

^) Mindre fortegnelser over rekar og rekamork,

begyndende „|>effa Reka eiga pe^2 Hena Jo2uwd2 hiskuip ok

fiiigMrd2 logmad2 02 |
lidh". (Bl. 15—16, af hl. W nedre

halvdel uheskrcven).

Vedlagte ere de for Arne Magnusson udførte afskrifter

e 0^ f, ^ + 4 hl. i 8"\

Om „Bekaskrå" udtaler Arne Magnusson sig på tre notitssedler. Som
det synes anses III c—IV af ham for afskrifter fra 15. årh.

V (6 hl. 14. århs slutning; muligvis samme hånd som i

AM. 420 h, é^"). ^) Reikningar, vistnok vedkommende
bispestolen på Holar (hl. 17).

^) 'Bygging ok kugildi å jordum Holastadar, 1388' (hl.

18—19). Vedlagt er en for Arne Magnusson udført afskrift

g, 5 hl. i 8"".

") Regnskab over arbejdsfolkenes Ion på Holar samt

andre udlæg, optegnelser om gårdens besætning m. v. (hl.

20—22. Isl.). Mærkes kan de mange besynderlige personnavne,

særlig tilnavne. Vedlagt er en for Arne Magnusson udført

afskrift i, 8 hl. i 8"°. Midt på bl. 21" findes en senere

notits fra år 1444. Med langt yngre hånd (c. 1600) er neden-

under skrevet begyndelsen af en måldagi for B,eynista9ar

kloster; af disse linjer findes en for Arne Magnusson ud-

ført afskrift i oktavhæftet b. Bl. 22% for storste delen ube-

skrevet, hærer enkelte stærkt slidte notitser.

VI (5 bl). Regnskab over Hola-bispestols jorder, disses

besætning m. V., 1449 (Isl). Vedlagt er en for Arne Magnus-

son, udført afskrift k, 11 bl. i 8"". Derefter optages bl. 27"

af 'Landamerkl i millum Vidvikr ok Gardakots' (c. 1500). Ved-

lagt er en for Arne Magnusson udført afskrift 1, 2 bl. i 8"°.

Herkomst og hist.: På en til det fælles omslag fastklæbet seddel bemærker Arne

Magnusson „Fra Hr. Steine JoiisCyne til Yåns 1725. med HolsolT fkipe".

Som afskriver synes hovedsagelig Pdll Hdkonarson at Jiave været (inroidt.

34
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1008. AM. 277, 4to. Pap. 20^ X U^ cm. 13 hl. Skr. 1640 af Gudmundur

Andrésson. Indhæftet i gult skindomslag. Bl. 12^ ubeskrevet;

bl. 13 senere tilføjet og håndskriftet opr. uvedkommende. Hskr.

er af Jån Sigurdsson pagineret 21—42, da han har sat disse

blade i forbindelse med det følgende nr.

„Reyne-Stadar klauftrs | brep" — lyder Arne Magnus.'ions

egenhændige påskrift på bindets forside. Hskrs overskrift er

„COPIVM EDVR EXTRACT | vt afF peim Breffum sem

liggia
I

a Reine Nes ftad".

Bl. 13 (13^ væsl. ubeskr.) bærer med særlig hånd Reka-

skrå Reyiiista5 ar.

Herkomst Og hist.: Bl. 12^, hvis nederste halvdel står blank, attesteres af-

skriftens nøjagtighed af fire mænd; her nedenunder står „Gudmundus Andreæ
tranfcripfit manu fua". På nogle foran indlagte notitssedler (i alt 3) udtaler

Arne Magnusson, at „^eir fem hafa vidimerad \)e{'Ce fkiål hefde efter ^ann

dag alldri ått i flikum fåkum vitnesbærer ad vera", da afskriften er meget

unøjagtig. „Fra Mr Niculafe Einarsfyne".

1009. AM. 278 a, 4to. Pap. 20,^ X 15,2 cm. 10 bl. 17. årh. Af Jon

Sigurdsson pagineret 1—20. Defekt ved begyndelsen og slut-

ningen.

„Copiur af nockrum ^»ingeyra klauftrs brefum" — Arne

Magnussons på omslaget skrevne titel.

Vedlagt er afskrift af to breve fra |>ingeyrar, 8"°,

udførte for Arne Magnusson, af hvilke nu Imn det ene findes

blandt de her forekommende breve.

Herkomst og hist.: På omslaget har Arne Magnusson noteret „fra Monfr Ara

forkelsfyue. Er hånd forkels Gudmundzfonar. certum eft". De heri inde-

holdte breve betegnes som gennemgående ret gode afskrifter.

1010. AM. 278 b, 4to. Perg. 27,2 X 20,5 ctn. 1 hl. C. 1300. Bladets øvre

del stærkt beskadiget og hensmulrende. Stor og tydelig hånd,

retskrivningen muligvis med spor af norsk ejendommelighed. Bet

oprindelige dokument ender bl. V øverst^ hvorefter følger tillæg

af et par yngre hænder. Storste delen af denne side står

dog blank.
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Rekaskrå for Skagastrond (fragment).

Dokumentet angiver udbyttets deling mellem en del herværende

gårde og „munkene".

Ifg. en i den gamle katalog i nyere tid tilfqjet notits skulde

en egenhændig afskrift af Arne Magnusson være vedlagt; denne

findes nu ikke her.

1011. AM. 279 a, 4to. iJingeyrabok. Perg. 23 x 16,8 cm. 13 hl. 12—1300.

Forskellige hænder indenfor dette tidsrum , samt nogle senere

tillæg. To læg. Alle bladene ere mere eller mindre beskadigede,

de fleste med store ved hensmulring bevirkede huller. Bl. 8 og

10 ere stumper, bestående af øvre del af et blad. Bl. 13" delvis

ubeskrevet. Bl. 1—6 ere udstyrede med røde overskrifter og

røde og gronne initialer. På bl. 12 er skriften stærkt afbleget

og bortslidt.

Indhold:

1) Bl. 1—7 (13. århs slutn.). Reka|)åttr Grågåsar. Trykt

Grg. III.

2) BJ. 8' (14. årh.). Rekaskrå — ufuldendt. Angår for-

strandsrettigheder, som delvis ere overgåede til pingeyra klaustr.

Trykt Dipl. Isl I, 580.

3) Bl. 8^ (15. årh.). Kristfé i Hvammi i Yatnsdal, er Karl

hinn au9gi gaf.

4) Bl. 9 (15. årh., samme hd som foreg.). Rekar (»ingeyra

klaustrs.

5) Bl. 10*^ (den opr. skrift udskrabet). Viråing jarda (>ingeyra

klaustrs, 4 linjer. Ovenover står årstallet „Anno d. M"d° fexto".

6) Bl. 10^—11 (c. 1300, Latin). *) 12 linjer, rimeligvis

slutningen a£ en legende; ^) 5 linjer bl. 10^, hvorefter resten

er bortskåret, samt bl. 11 brudstykke af Historia ecclesia-

Stica Eusebii, „Interprete Ruffino" tilfojer den ældre katalog.

Omfatter dele af V, 22, 24—26. Af bl. 11 ere de sidste linjer

ubeskrevne.

7) Bl. 12 (V-j^ side, c. 1200). Skrå um skipti å Spåkonu-

arfi. Trykt Dipl. Isl. I, 305—6.

34«
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8) Bl." 12"— 13 (13. år/is Istc hnlnhl). Skrå um fjår-

heimtur ok leigufé ok saudatolla f^ingeyra klaustrs. Storstc

(k'loi af bl. 13'' ubeskrevet; nederst på siden er skrevet 4 linjer

om 'hvalfkipti'. Bl. 13" bærer kun på langs ad siden G meget

utijdeline linjer. Trykt Dipl. Isl I 398—99.

Benyttelse og beskr.: Dipl Isl. J, Kph. 1857—76; Grågås III, s. XLI—II
(fac8.); K. Maurer^ Graagaas s. 7.

1012. AM. 279 b, 4to, Pap. 32,3 X 21, cm. S bl. C. 1700.

Indhold:

1) Bl. 1—7. Reka|)åttr Grågåsar.

2) Bl. 8^ Rekaskrå.

3) Bl. 8\ Kristfé i Hvammi i Vatnsdal.

En for Arne Magnusson udført og af ham udfyldt o;/ rcili'f

afskrift af 1ste læg af AM. 279 a, 4^°
; yderligere oph/sninf/tr aj

A. M. findes på to foran indklæbede sedler.

Benyttelse og beskr.: Grågås III, s. XL VIII.

1013. AM. 280, 4to. Pap. 19,4 X 16 cm. 137 bl 17. årh. Skr. af Hakon

Ormsson. Af Jon Sigurdsson pag. 1—273. Bl. 71—72 og flere

enkelte sider ubeskrevne. Meget af indholdet ov( rstrtyi I. rislnoh-

til betegnelse af stedfunden afskrivning. Bl. 113 ff. skyldes

vistnok delvis ældre hænder.

Bessastada Copiu-bok.

Indeholder dokumenter vedrørende klosfergodset på Islmul:

Reyiiista9ar klaustrs bréf (bl. 1—31).

Munkapverår klaustrs bréf (bl. 32—64).

Mo9ruvalla klaustrs bréf (bl. 65— 70).

|>iiigeyra klaustrs bréf (bl. 73—103).

Skri9u klaustrs bréf (bl. 104—112').

Inventarium Reynista9ar, Arnarstapa, Bessasta9a, Vi9eyjar,

Munkapverår, fjingeyra, Mo9ruvalla, Kirkjubæjar, {>ykkva-

bæjar (bl. 113—37') o: fortegnelser (til dels på Dansk) over

besætning og inventar p)å islandske kongsgårde og klostre — fra

iuh n fnr og efter 1600.
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Herkotnst og hist.: Sd vel af to i håndskriftet indklæbede AM"^« sedler som

af titlen i den ældre katalog fremgår det, at landsskriver Hakon Ormsson

har afskrevet hovedmassen af dette hskr. efter de på Bessastadir opbevarede

original-breve.

1014. AM. 281, 4to. Pap. 19,8 X 15,8 cm. 107 bl. 17. århs slutning. Sir.

af Sigiirdur Jonsson på Knor.

Indhold:

1) BL 1—46'. Volsunga saga ok Ragnars saga loåbrokar

med følgende overskrift „Saganw
|
Ap Ragnare Lodbrok fem

pordum
|
var Kongur j^er Danmørk, Norege, Sviarike, [Biarma]

|

lande, Finlande, Englande, Skotlande, Irlande, Wind|lande og

Saxlande. Do i Englande pa hann lia^de Kongur
|
verid i

24 år. Anno Chrifti 841. Reiknaft ap clirono|logis få 67 i

Danfkra kongatale. |>efse Saga hefffc |
med Wolfungapætte

af Sigurde Fopnisbana, Giuk|ungum etc." Krdkumdl udelades.

2) Bl. 47—63'. Trojumanna saga med overskrift „Hier

Hepur Troiu Manna Saugu
|
og feiger fyrft ap Saturnus ap

Krit". Stammer — men indirekte — fra Hauksbok.

3) Bl. 63 '—82. Bretasdgur med overskrift „Hier hepur

Søgu ap Enea". En meget ufuldstændig og forkortet gengivelse

— dog ikke på første hånd — af den i Hauksbok indeholdte

tekst.

4) Bl. 83'. Skrif Halldors prests af Grænlandi til Arnalds

prests. Grl. hist. M. III, 238—42.

5) Bl. 83^—93'. |>orfinns saga karisefnis med overskrift

„Hier Hepwr søgu |)orpins Kallsepnis |>ordarfonar''. Utvivl-

somt stammende — omtrent som f. eks. 3 — fra Hauksbok.

6) Bl. 93'— 94'. „An/7all vr føgu |>ormodar Kolbrunar-

Skalldz hverfu til er håttad j |
Wxreks pirde og Einarz

\irde''.

7) Bl. 94'—95'. Annalistiske og geografiske notitser:

*) „Grænlands Bifkupar i Gørdum".

^) Oaldar vetr å Islandi.

*') „Biskups stolar i Norege".

^) „Biskups stolar j Einglande".

^) „^efser eru B^.s/twps stolar i Skotlande".
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*) „Wegur til Romb." {j: Romaborgar).

») „N6pn stundanna".

'') 'Lønd og pilke fem heira til Noregs kongs pie hirdflu'.

') „Filke i Norege".

'') "Tilpter vm hverpis Island'.

^) Nogle islandske kronologiske notitser.

8) Bl. 95"^-'. „Hier feiger pra pul Hvar hvor Nda fona

bygde he'imenn".

9) Bl. 95- -96\ „Wmlvotn j Heimenum".

10) Bl. 96-. Um bokagerd hina fyrstu. d: ^Prologus'' i

j^Nokkur blod ur Haukshok"' (s. 5).

11) Bl. 96'. „Fra Paradifu".

12) Bl. 96-—98- „Hvorfu lønd liggia j Verølldinne".

13) Bl. 98-. Um borgafkipan ok legstadi heilagra manna.

14) Bl. 98-. ilJ teiniingar vr munne Adamz'.

15) Bl. 98-— 101 ^ 'Gåtur Heidreks kongs Hoffundarfonar'.

16) Bl. 101 ^ „Hvadan/7 Blot hopuft".

17) Bl. 101'. „Ym mothorn".

18) Bl. 101'—. Um pat hvaåan otru hofst.

19) Bl. 101-. KennJng Auguftini.

Stykke 8—14 og 16—18 stemme hovedsagelig eller som udtog

med de tilsvarende stykker i Hauksbok, se ^Nokkur blod ur

Hauksbok'^

.

20) Bl. 101-— 102' (6 linjer). Spansk notits med overskrift

„De Dialectica".

21) Bl. 102' (13 linjer). „Kongsbrepa titulf/s Hifpanws" —
på Spansk.

22) Bl. 102—103'. Excerpter af Landnåmabok og js-

lendingabok m. v.:

*) „J>a er VlpHotwr yar Lx ad alldri" osv., stammer fra

Hauksbok.

^) 'Talder bændur å Iflande', excerpt fra Islendingabok.

*=) 'Oår j Einglandi', år 870.

**) Um tiund; dau3i Gizurar biskups — excerpt af

Kristni saga.

*) Fjorde og stednavne fra Islands Vestfjorde.

O Om 'Jjurijdur sunda pOler', excerpt af Landnåmabok.
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'^) „vr auftpirdinga landnami", indbefattende fjorde^ elve og

andre stednavne fra Islands Øst- og Sydland.

23) Bl. 103—104 ^ Ættartolur med overskrift „Hier biriar

gømul Anwal og ættartølur". Indledes med en notits om de

med gudernes navne sammensatte personnavne ; slægtregistrene

gå *) fra Adam til ValgerQr (bedstemoder til Haukr Erlends-

son), '') fra Harald Hildetand til Steinunn (Hanks hustru),

efterfulgt af en notits om Yxna-|>6rir, °) fra Sigurd Fåvnes-

bane til Harald hårfagers slægt (efter tillægene i Ldn.).

24) Bl. 104^ Småstykker fra Landnåmabok og jslendinga-

bok m. Y.:

*) „Vr landnåmu Veftpirdinga", beg. „Wlfr hin« skiålgi" osv.

**) Annalistiske notitser for år 1118, „pa hapdi Ifland bygt

verid cc vetra xræd".

'^) Thile— Island—Papar.

^) Sigling lir Noregi — til Horns å Islandi — til Hvarfs

å Grænalandi osv. med en notits om kursen Eireksstefna.

®) Om BoBvarr hviti.

25) Bl. 104^—107. „Wølvo spå".

Herko'inst og hist.: Omtales på to i AM. 597 b, åto indlagte blade som „bok

Sigurdar Biårnssonar lågmanns" med 'h6nd Sigurdar Jonsfonar å Blnér'.

Benyttelse og besTcr,: Fornaldar sogur Norbrl. I (Volsunga s. og Bagnars s.);

Gronl. hist. M. I, 348; Ant. Arner. s. 81; Ant. Busses II, 426; Ant. Tidsskr.

1846—48, s. 112; Nord. Oldskr. III (Herv. s.); Bipl. Isl. I, Kph. 1857—76;
Norræn Forrikvædi, Chrania 1867, s. XXII ff., LX; Kr. Kålund, Bidrag Hl

en hist.-topogr. beskrivelse af Island, II, Kbh. 1879-82, s. 374-75.

AM. 282, 4to. Pa2). 20^ x 16,3 cm. 41 bl. 17. årh. ; arkaiserende

retskrivning. Af en senere benytter ere forkortelserne delvis op-

løste og tilskrevne i marginen eUer over linjerne.

^^^ÅVÅhh-ÅV- i

Ragnare Lodblrook og Tonum
|
Hanz".

Efterfulgt af et register over kapitlernes indhold.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson

„]^elTa Ragnar S6gu Lodbrokar, teck eg 1714 i Januario af Monfr Buffeus.

enn hann hafdi hana |)a. nylega feinged af einum godum vin i Kaupenhafn,

fem ecArj vilide fitt beite vita lata. Var ^eCCe Bagnarfaga l)å aptanvid
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NialsASp^i iii;<lMiiiiliii// , 1 ii/( i-j, tok liaim |)ai- trii. f>etta Excmplar .r \nd

verfba srei".

Benyttelse og beshr.: Fornaldar sogur Nordrl. I.

1010. AM. 283, 4to. Pap. 20,s X 17 cm. 40 hl. 17. årh. Bindet be-

trukket med beskrevet pery. indeholdende brudstykker af en is-

landsk oversættelse af Kristian III. s ordinans 1542 (om

jomfruklostre, om bispevielse).

Hrolfs saga kraka.

For Arne Magnusson kollationeret med AM. 9, fol.

Herkomst og hist. : På forsatsbladet har A. M. noteret „I>etta exemplar er nu

ramhlioda vid exemplar er ritad hefur S'' Jon Erlendzfon i Villingahollte,

og mier Hede Syflumadurenn Jon forlaksfon. var in t'olio".

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. I.

1017. AM. 284, 4to. Pap. 20^2 X 15^5 cm. 15 hl. 17. århs sidste halvdel.

Defekt.

„HrdlfTs Kongs Kraka Saga Er Riede Dana velide".

Aben plads for hegyndclses-initialen. Mellem hl. 8 og 9

mangler afsnittet i Fornaldarsogur I, 38^^—77". Slutter med en

„Wijfa M, J. S. Til Gamawz" og „Ønwur hinws sama" ): to

viser om Rolv krake.

Herkotnst og hist.: På det dobbelte forsatsblad, der er dannet af et brevomslag

med udfikrift til Arne Magnusson, har denne noteret „Hrolfs Saga Kraka
defunt nonnuUa".

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. I.

1018. AM. 285, 4to. Pap. 20,5 X 16,^ cm. 35 hl. Skr. 1654. Begyndelsen

og slutningen tilsatte af Arne Magnusson. Bindet betrukket med

beskrevet perg. (af samme art som AM. 283, 4*^) indeholdende

brud.<itykker af en islandsk oversættelse af Kristian III.s

ordinans {om bispevielse).

Hrolfs saga kraka („Hier byriar S6guna af Hrol|fe konge

Kraka" o.sv.).

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sdfpir NorM. I.
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1019. AM. 286,'4to. Pap. 21,5 X 17 cm. 35 hl. IV.århs dutning. Bindet

er hetrukhet med beskrevet perg. fra et hskr. a/"J6iisb6k (16.

årh.), der har været elegant udstyret med røde overskrifter og

kapitel-initialer samt store, ornamenterede balke-initiaUr. På de

her bevarede blade ses brudstykker af Framfærslubålkr, Landa-

brigSabålkr, Farmannalog.

„Saga Bgdvars Biarka".

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. I.

1020. AM. 287, 4to. Pap. 20,9 X 16,s cm. 26 (12 -f 14) bl. 17. årh. To

forsk, hænder.

I. Saga Bodvars bjarka („Hier Byriar søguna af Bødvare

Biarka"). Øverst hl. V har Rafn skrevet „ |
manu AM

|
Bo9-

vars Bjarka Saga fra Monfr Odde Jonsfyni", hvormed utvivl-

somt indholdet af en nu forsvunden AM^^ seddel angives.

n. Saga Boåvars bjarka („Hier Biriar sogu ap Boduari

Biarka"). Ved sagaens slutning står med samme hånd som

afskriften „Eyolpur Grimolfzfon myn Eiginw Hånd".

1021. AM. 288, 4fo. Pap. 20,e X 17 cm. 72 bl. G. 1700. Skr. af Jon

Hdkonarson. Bindet er betrukket med beskrevet perg. fra det

under AM. 286, 4'" omtalte hskr. .af J 6 nsh ok (flerfarvede og

ornamenterede initialer), indeh. brudstykker af Mannhelgi og

|>egnskylda.

Jomsvikinga saga („Hier Byriaft Saga af Jomsvijkingum").

Kollationeret med AM 13, fol. og de herved fundne varianter

antegnede i marginen.

Herkomst og hist.: Foran er indklæbet to seddelnoUtser , én egenhændig af
Arne Magnusson, én nedskreven af en af hans skrivere. Der gives her an-

visning til kollationeringen, og om dette hskr. oplyser A. M. „felTe Joms-

vikinga Saga er ikrilud af Jone Hakonarfyne , epter pappirsexemplare

i 4'", fem eg, a minum ungu d6gum, la hia Gudmunde Biårnsfyne i

Hrafnsey".

Benyttelse og beskr.: FMS XI, s. 7 ; Jomsvikinga saga, Lund 1879.
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1022. AM. 289, 4to. rap. 20^,, x i6> cm. 47 hl. 17. drlis sidste Ixdnld.

Bindet betrukket med beskrevet perg. fra samme håndskrift af

Jonsbåk som det under AM. 386 og 288 nævnte, indeh. brud-

stykker af Konungserfåir og Hir9si9ir.

Jomsvjkinga saga („Hier byriaft Saga ap Jons Vijkingum").

Benyttelse og beskr.: FMS XJ, s 7; Jomsvikinga saga, Lund 1879.

1023. AM. 290, 4to. Pap. 20,,, x 16,s cm. 84 bl. C. 1700. Hist og her

findes latinske marginal-notitser af Arne Magnusson. Af bl. 64

er ydre margen delvis bortskåren. Bindet er betrukket med be-

skrevet perg. fra det under forrige nr omtalte hskr. af Jonsbok,

indeh. brudstykker af Hir9si5ir og ærkebisp Jons kristenret.

Jomsvikinga saga („Hier Byriast Saga a^ lomsvikingum").

Benyttelse og beskr.: FMS XI, s. 7; Jomsvikinga saga. Lund 1879.

1024. AM. 291, 4to. Perr/. 21,2 X 14 cm. 38 bl. 13. århs sidste halvdel.

Røde — tildels ulæselige — overskrifter, røde eller gronne ini-

tialer. Bl. 1^ ubeskrevet, bl. 38" næsten ulæseligt, fremdeles er

skriften på adskillige steder, navnlig på læggenes første og sidste

side, stærkt slidt. Bl. 8 er beskadiget forneden, flere blade have

desuden mindre flænger. Bl. 7" og 18*' findes marginal- tillæg

med gammel hånd. Håndskriftet ender defekt, endvidere mangler

efter bl. 37 et blad.

Jomsvikinga saga.

Herkomst og hist.: I AM. 435 a, 4<o bl. 57^ har Arne Magnusson om denne

membran noteret „Jomsvikinga Saga, non integra. 4'°. Mig minner eg hafe

feinged hana fra Bæ, fra Sveine Torfafyne".

Benyttelse og beskfi'.: FMS XI (f'acs.); Ant. Busses II, 126; Jomsvikinga saga,

Lund 1879; Jomsvikinga saga. Lund 1882.

1025. AM. 292, 4to. Fup. 20,, x i6> cm. 55 bl. 17. årh. På bl r er

den oprindelige skrift udslettet.

Indhold:

1) Bl. 1^—22^. „Jomsvikinga faga Er hellft g&'mgur

ap Vagni Åkafyni". Beg. „Madur er nepndur Toke",

altså med det afsnit, som i nogle hskrr kaldes „annarr pdttr'.
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2) Bl. 22^—40. „t>åttur ap Sigmundi Breftifsyni og (>råndi

I Gptu".

3) Bl. 41—50'. „|>åttur ap l>rånde i Gotu og Færeyingum".

4) Bl. 50'—64'. „|>åttur ap Hroa enum heimfka, eda flifa

Hroa".

6) Bl. 54 '-55. 'Ydlfa |>åttur'.

Må antages, i noget forkortet skikkelse, at stamme fra

Flateyjarbok.

Benyttelse og beskr.: FMS XI, s. 7; Færeyinga saga, Kbh. 1833 (ikke be-

nyttet).

1026. AM. 293, 4to. Pap. 19,8 X 16,2 cm. 24 hl C. 1700. Skr. af Arne

Magnusson. Defekt ved slutningen.

Jomsvikinga saga.

Begynder „Mad: er nefiid: Toki", nogle hskrrs „annarr

pdttr^. Standser afbrudt i kap. XXXI.
Benyttelse og beskr.: FMS XI, 7 ; Jomsvikinga saga. Lund 1879.

1027. AM. 294, 4to. Pap. 21 X 16 cm. 91 bl. C. 1700. Kun de lige sider

beskrevne. Bindet betrukket med beskrevet perg. fru det under

AM. 290., 4'*^ omtalte hskr. af Jonsbok, indeh. stykker af

Rekabålkr. Pagineret med tallene 361—542.

„Sagan af Håldåne Brønujfoftra".

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. III

1028. AM. 295, 4to. Pap. 19,s X 16 cm. 21 bl. C. 1700. Skr. af den

senere præst Eyjolfur Bjornssoti.

Saga af Hålfdani Bronufoftra.

Herkomst og hist.: Få en foran indklæbet seddel er af og for Arne Magnusson

noteret „Haldanar Saga Braunut'oltra. Med hendi Eyolls Biornrsonar. ex

membranå in folio, er eg leck af Vigtufe Gudbrandfsyne" (o: AM. 152, fol.).

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. III
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1029. AM. 296, 4to. Po;>. 20,^ X 75,8 cm. 46 hl. 18. århs hrr/. SJcr. af

pordur pordnrson.

Hålfdanar saga Bronufostra.

Standser afbrudt med ordene „J^au Halfdan ok Mafsibil".

Herkotnst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„Haldanar Saga Brénul'otbra. in fine mutila. Del'cripta ex codice meo mem-
braneo in 4'° [er eg feinged hefi af Mag. Birne forleilsfyne] af {»orde

fordarfyne".

Benyttelse og beskr.: Fomaldar sogur NordrL III.

1030. AM. 297 a, 4to. Pap. 20 x 16 cm. 24 bl. G. 1700. Skr. af Magnus

Einarsson. Aben plads for 1ste initial; hist o(j her rettelser i

marginen med en anden hånd. Bindet betrukket med beskrevet

perg. fra en latinsk messebog med noder.

„Saga Hålfdanar Brdnu Fdft|ra''.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„^e^^Q Hålfdanar Saga Brånufoftra kom til min 1727. fra Magnufe
Einarsfyne å Vatzhorne. Er af honum ritud epter hendi S"^ Jons Erlendz-

fonar i Villingahollte, i Bok Jons Hakonarfonar, l)eirre in folio, fem fyrrum

hefr att Mag. Bryniolfur, og gefed Helgu Magnurfdottur i Brædratungu".

Benyttelse og beskr.: Fomaldar sogur Nordrl. III.

1031. AM. 297 b, 4to. Pap. 29,8 X 19 cm. 7 bl. 17. århs sidste halvdel.

Ved hskrs slutning er begyndelsen af „Saganw ap Alapleck"

udstreget, ved dets begyndelse slutningen af en anden saga.

„Sagann ap Haipdane Brønupoftra".

Herkomst og hist.: Ifg. en foran indklæbet AM"'^ notitsseddel er sagaen „ur

bok in folio fra Jone Thorlaksfyne".

Benyttelse og beskr.: Fomaldar sogur Nordrl. III.

1032. AM. 298, 4to. Pap. 19,r X 15,s cm. 70 (28 -{-38-^4) bl. 17. århs

sidste halvdel. Tre for.sk. hænder.

I (28 bl). Haralds saga Hringsbana („Hier by2ia2 søgu ay

Hazallde |
Hrings Bana").

Hertil må antages at høre en AM"^ notitsseddel af følgende indhold:

„{>erra Haralldz S6gu Hringsbana hefi eg fengid- hia Afferfor

{>onnodi Torfalyne. Mun vera med hendi S' Johans i Laugardælum".



541

n (38 bl). „Sagann ap Harallde Hrjings bana".

Hertil hører rimeligvis en AM^^ notitsseddel af følgende indhold:

„"P&ff^Q Haralldz Saga Hringsbana er ritud i Kaupenhafn, af Eiriki

Biarnafyne, fem fidan vard preftr i Fliotzdals herade. Eg man eigi nu,

epter hvada Exemplare".

III (4 hl- bl. 4 beskadiget forneden). „Sagan/7 ap llluga

Grijdarpoftra".

[„^åttr af Vermunde Konge og Syne hans Upfa i Dan-

mork", der i den gamle hatalog endvidere opføres under dette

nummer., findes nu iJcke her.]

Benyttelse og beskr.: III omtales i Fomaldar sogur Nordrl. III ; J.porkelsson,

Om digtningen på Island i det 15. og 16. årh. Kbh. 1888, s. 156.

1033. AM. 299, 4to. Pap. 19,s X 16,2 cm. 10 bl. 17. århs slutning.

„FrafagaEdurWndervyfan
!
ap t)eirri(?) oheilu og Suikfamlegu

uppaipinningu Suikarans Corpidtzar VIpelds Å Islendsku tit-

lagt Anwo 1675''.

Til grund for oversættelsen ligger det danske skrift „Corfidtz

Ulfeldts listige Practicker".

1034. AM. 300, 4to. Pap. 19,s X 16,4 cm. 5 bl. G. 1700. Skr. af Arne

Magnusson.

'Brevis qvædam Chronologia Danica . . Duo exemplaria'

— sål. den gamle katalog.

Omfatter de foran i Calendarium Nestvediense (Don. var.

52, fol.) indeholdte annaler, så vel fuldstændig afskrevne, som

i afskrift med forbigåelse af de uudfyldte år.

1035. AM.301. 4to. Pap. 21,2 X 16,e cm. 162 bl. C. 1700. Skr. af Asgeir

Jonsson. Bl. 5V plettet ved blækspild; bl. 132"—33, 145"—46

ubeskrevne td betegnelse af lakuner. Gennemgået og rettet af

Arne Magnusson. Bindet er betrukket med beskrevet perg. fra

et latinsk ritualhskr. med noder.

Ættartal Noregs kononga.

Afskrift af samme membran som AM. 52, fol, tilhører altså

recensionen A (ifg. udg. Chrania 1847) af den Fagrskinna
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benævnte hcarhrjdelse af dr norske honqeaagaer . [Antages af

E. Jénsson i hans udførlige hataloghcskrivclse for originalen

til nr 545, 4'° i Kristiania universiteishibliothek.]

lienjftteljte og heskr.: Fagrskinna, Chrania 1847; Safn t. s. hl. I, Kph. 1856,

8. 150 ff.; Ant. Russes II, 91; Norsk hist. Tidsskrift I, s. 518.

1036. AM. 302, 4to. Pap. 21,7 X 17 cm. 145 bl. C. 1700; samme hånd

som i AM. 51, fol. Bl. 3"

—

4*" ubeskrevne. Bindet er betrukket

med beskrevet perg. fra et latinsk ritualhskr. med noder. Hist

og her rettelser og marginal-antegnelser af Arne Magnusson og

endnu en anden hånd (Torfæus?).

Noregs kononga tal.

Afskrift af samme membran som AM. 51, fol., tilhører altså

recensionen B (ifg. udg. Chrania 1847) af den Fagrskinna

benævnte bearbejdelse af de norske kongesagaer.

Herkomst og hist.: På et tU bindets inderside fastklæbet forsatsblad har Arne

Magnusson noteret „In prima membranæ pagina, literis, uti aiTolet, vacuå,

recenti manu fcriptum etb: Konunga bok".

Benyttelse og beskr.: Fagrskinna., Chrania 1847 ; Safn t. s. Isl. /, Kph. 1856,

s. 151 ff.; Ant. Busses II, 91; Jomsvikinga saga, Lund 1879, s. XI.

1037. AM. 303, 4to. Fap. 21,, X 17,^ am. 215 bl. 17. århs. slutning. Skr.

afAsgeir Jonsson. Af bladene, der fra gammel tid ere paginerede,

ere s. 357 (på én linje nær), 358—GO, 390—94, 430 ubeskrevne.

Adskillige marginal-antegnelser af Torfæus.

Ættartal Noregs kononga.

Afskrift af samme membran som AM. 301, 4^ og 52, fol.

tilhører altså recensionen A (ifg. udg. Chrania 1847) af den

Fagrskinna benævnte bearbejdelse af de norske kongesagaer.

Herkomst og hist.: Ved afskriftens slutning har skriveren tilfojet „Anno 1698

er ^essi boc samanlefen wid Membranam sem hun er eli'tershrifut og com-
pendium Chronicorum edur Fagrskinna kallalb". For Arne Magnusson er

på en foran indklæbet seddel noteret „Fra Sal. AlTerCor Thormod Toruefens

Enke 1720" ; selv har han på el sammesteds indklæbet blad optegnet „fetta er

Copia af Kalffkinnsbok fem J>ormodur Torfafon i Scriptis finum kallar

Fagrfkinnu feu Compendium Chronicorum. Kalffkinnsbokin heyrir

til BibUothecæ Academicæ Hafnienfi.

Ejusdem generis liber annar er og in Bibliotheca Univerfitatis fub

titulo Noregs konunga tal. Være omaks vert ad conferera peffa bada
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til famans, og giåra ur ^eim eina edition, fvi bader l)errer codices eru

eitt (lags, |)ott vida differere, og annar Tie fyllri enw annar".

Benyttelse og beskr.: Fagrskinna, Chrania 1847; Safn t. s. Isl. I, Kph. 1856,

s. 150 ff.; Ant. Busses II, 91.

1038. AM. 304, 4to. Pap. 20,s X 16 cm. 365 bl. 17. århs 1ste halvdel.

SJcr. af porleifur Jonsson i Grafarkot ved Holar — dog med

undtagelse af hl. 298—362, der ere skrevne af Bjorn Jonsson

på Skardsd; hl. 1 og hl. 363—65., der ere senere tilsatte, skyldes

yngre hænder. Bl. 187^—91 ubeskrevne; bl. 270—71 beskadigede

i ydre margen. Hskr. standser afbrudt. Hist og her marginal-

henvisninger.

Noregs konunga sogur.

Indhold:

1) Bl. 1—181. Kongesagaerne fra Magnus den gode

til Magnus Erlingsson incl. Stemmende med Hrokkin-

skinna.

2) Bl. 182—251^ Sverris saga. Med flere lakuner;

begyndende „pe«r sogdu" (Konunga sogur, Chrania 1873, s. 9).

3) Bl. 261''—365. Håkonar saga Håkonarsonar.

Ender med ordene „Håkon af Stejne
|

|>or" (ih. 473).

Herkomst og hist.: Foran er indklæbet 5 sedler og blade (a-e), der give op-

lysning om håndskriftets erhvervelse. Arne Magnusson fik det overdraget år

1703 ved en egenhændig erklæring af ejeren s»' Skuli porlåksson til Grerijad-

arstadir i pingeyjar syssel, der nogle år i forvejen havde givet oplysninger

om det og dér anslået dets alder til c. 80 år. Men da han havde udlånt hskr.,

og dette ved fremlån var gået gennem flere hænder, blev revindikationen, som

det synes, noget besværlig.

Benyttelse og beskr.: FMS VI, 3; Timarit VIII, Bkv. 1887, s. 89.

AM. 305, 4to. Pap. 19,3 X 16,s cm. 8 hl. C. 1700. Åsgeir Jonssons

hånd. Skrevet på de brækkedeZblades indre kolonner.

Ur Kristnisogu meistara Adams.

Afskrift af det pågældende stykke i Flateyjarbok; af Arne

Magnusson rettet og udfyldt efter AM. 415, 4'**, hvortil sigtes ved

påskriften bl. V „Ex membrana meå ubi langfedgatal".
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1040. AM. 306. 4to. Pap. 19,7 X 15,^ cm. 39 hl. C. 1700. To forsh

hænder. Enkelte tilfojelser af Arne Magnusson.

Indhold:

1) Bl. 1—22. Magnuss saga Olafssonar, de 15 første kapitler

til ordene „oc fa eigi konung (o: Kdlf) i fylkingu",

2) Bl. 23—39. Latinsk oversættelse af nævnte stykke,

med overskrift „Vita Regum Norvegiæ". Torfæus hånd?

1041. AM. 307, 4fo. Pap. 20,7 X 16,6 cm. 28 hl. G. 1700. Rettet af Arne

Magnusson; hist og her rettelser med en anden hånd.

Indhold:

1) 61. 1—15'. Saga skålda Haralds konungs hårfagra

(„Her hepr sogu skallda Harallz
|
konungs Harpagra").

2) Bl. 15^—18^ „Af Upplendinga konungum". Overskriften

tilfqjet af Arne Magnusson.

3) Bl. 18'—28. Af Ragnars sonum („Her fegir af Ragnars

funum oc hverfu
|
margir konung&r em komnir af J)É'?"m".

A. M.s hånd). Standser hl. 28", 1. 4 med ordene „yfir vm".

Afskrift af det tilsvarende stykke i Haukshok med åhen plads

for mange ulæselige steder, hvilke lakuner tildels senere ere ud-

fyldte af A. M.

Benyttelse og beskr.: Fomaldar sogur Nordrl. I; FMS III.

1042. AM. 308, 4to. Pap. 20,6 X 16,b cm. 69 hl. 17. århs slutn. Ad-

skillige marginal-notitser.

Noregs konunga siigur („Konunga Saugur
|
eru hei Rit-

apa:"). Ueimskringla forfra til slutningen af Harald gråfelds

saga. I de to sidste kongesagaer ere versene udeladte; af hen-

visninger fremgår dog, at de have været he.stemte til andensteds

at afskrives.

Herkomst og hist.: „Mod hende S"" Helga" meddeler den gamle katalog om
dette håndskrift.

1043. AM. 309, 4to. Perg. 26 X 21 cm. 48 hl. Skr. 14.98. Tospaltet med

undtagelse af de ti sidste blade, hvor skriften bliver noget storre.
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en mindre miniatur. Fin og gnidret skrift, tildels vanskelig at

læse på grund af slid og pergamentets mindre gode beskaffenhed.

Bl. 6, 13, 29 have aldrig udgjort mere end en enkelt kolonne,

bl. 6 og 13 afsmalnende nedefter. Lægget bl. <27

—

33 er hullet

og beskadiget foroven og forneden nærmest ryggen, bl. 36—37 på

samme måde skrøbeligt; bl. 39 slidt og hullet. Defekt.

Indhold:

I. Excerpt af Flateyjarbok.

1. Olafs saga Tryggvasonar (bl. 1—25'') — ind-

ledet med en „ættarta?a" og „hvenr kowMwga2 fty2t h.afa

nozegi" svarende til Flateyjarbok I, s. 27—29. Teksten i

Flateyjarbok er forkortet og omredigeret; således følge her efter

de to nævnte stykker kap. 36 og 37, og derpå tager selve hoved-

fortællingen fat med storre initial og overskriften „hier er olapwr

honungi tiygna fon pæddwr j holmanuiw m.ed fig . .". Af

originalens ^^pættir" ere følgende medtagne:

») '|)åttr ^orvalds tasalda' (bl. 10'^— 11'*).

'O '|>åttr Finns ok Sveins' (bl. 11^«— 12'^).

«=) 'f>åttr Eau3s hins ramma' (bl. 12'*'-^).

^) '|>åttr |)orsteins skelks' (bl. 16').

«) '|>åttr IndriSa ilbrei9s' (bl. IS'-"—17'^).

O 'Gauta {eller Gauts) påttr' (bl. 21).

8) '^åttr |>orsteins uxafots' (bl. 21^*'—23^^).

»•) 'pkttr af Norna-Gesti' (bl. 23 '»'—26"').

O '|>åttr Helga |>6rissonar' (bl. 26'*-^).

2. |>åttr af Sneglu-Halla (bl. 26^^—26) — defekt,

ender med ordene „uel hapa ttl vnmd h", Ilatb. III, s. 424.

II. Laxdæla saga. Bl. 27—34'».

Begynder defekt med ordene „bolh uar ]^ar j feh", Laxd.

s. 240.

in. Eyrbyggja saga. Bl. 34^*—38. Med overskrift „Hier

hepitr ey2 byggiv ok er god faga". To brudstykker.

Bl. 34—36 fra sagaens begyndelse til „fem ping«^ hafdi

uerit" (Eyrb. 1864, s, 12^'^).

Bl. 36-38 beg. „fvell enw p2i2 fellu", ender „pe^2 l6gdu

pefta po2oddi ti/" (Eyrb. 1864, s. 20'^—50").

35
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IV. Njåls saga. Bl. 39-48. Fire hrudstyller.

Bl. 39 heg. „ec ^at {eger a.tli^j ender j^eigt fkaZ pat iegir

fig|mvMd2" kap. 38^—42^\

Bl. 40 heg. „ecke viw fæU. bioda", ender „tok fmala

heft" lap. 49^^—54^^.

Bl. 41—47 beg. „j neiid oh buaz", end. j^eigt ivo pand

haja", kap. 62^"— 89''*.

Bl. 48 heg. ^'Niall mælh huena", ender „Ijpir] markaa

fliot", kap. 118^—120^*.

Vil findes udførlig beskrevet (under benævnelsen „BæjcCrbék")

i Njdla II s. 685—91.

Herkomst og hist.: I stykket 'liverir konungar st^rt hafa Noregi' bl. l^a gives

(1. 36—39) følgende oplysning om membranens alder „hann var |)a konungr
er ftt

I
bok nar rk[ripu]d er ^essi bok nar epttr fkrirud |)a yar lidit pra

hingad
|
bvid uorf h[er]ra ie*v chnstt. m. cco. lxxx. ok fiau aar. enn nu

erv
1
[fra hans hingadbwrd er] fia bok er fknrud. m. ccoc. mvtigir ok atta

ai". I nedre margen findes hist og her med rødt blæk antegnelser af skriveren,

dels nogle ordsprog, dels (bl. 17") følgende oplysning om ejeren „jo» oddf

fon aa mtc
|
ok er ecki [nema] hanC eign". Til håndskriftet høre to AM^^^

sedler, og endvidere omtales dette hskr. i AM. 435 a, 4'o bl. 58". Bl. 1—26 er

„feinged af Mag. Jone Wid hefur fyrrum heyrt Skalholltz kirkiu til. eda
og leiged i Skalhollte epter af bokum Mag. Bryniolfs 1)6 mun hitt helldur

vera"; „communicavit Th. Th." siges der på de to sedler om dette fragment.

Resten — hvoriblandt også skulde være et stykke „ur Grettis Sdgu" (hvis

dette da ikke er en forveksling med Njdla-fragmenterne) — mener A. M. at

have erholdt „fra Bæ i Floa", måske med undtagelse af nogle af Njdla -bladene.

Benyttelse og beskr.: Nials-saga, Havniæ 1809; Fornaldar sogur Nordrl. I
(Nornag.); FMS I, III; Gronl. hist. M. I, 507, 508—9; Ant. Amer. s. 216

(Eyrb.); Ant. Buases I, 393, II, 238, 285; Eyrbyggja saga, Leipzig 1864

Icelandic Beader, Oxford 1879, s. 346—47 (Laxd.); Flateyjarbok, Chrania

1860—68, s. V—VI; Njdla I, Kbh. 1875, s.X—XI; Icelandic sagas I, London
1887, s. XXIX (cit. som. fol); J. porkelsson. Om digtningen på Island i det

15. og 16. årh., Kbh. 1888, s. 12.

1044. AM. 310, 4to. Perg. 22,5 X 13,7 cm. 45 hl. -\- 3 forangående ube-

tydelige hlad.stumper, af hvilke dog den 3dje er aldeles ubeskreven.

13. århs sidste halvdel. Af Arne Magnusson pagineret 1—98,

idet bladstumperne ere medregnede, dog således at den første

(ubeskrevne) side ikke er medtaget. Endvidere medregnes (som

s. 44—47) to til betegnelse af lakune indsatte, ubeskrevne papirs-

blade. Røde overskrifter og initialer. Hist og her findes yngre

marginalia, i ydre margen dog beskadigede ved beskæring. Det
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ved s. 26— 27 betegnede blad har en mindre beskadigelse af ydre

hjorne, bladet s. 66—67 har hun halv størrelse.

Indhold:

1) S. 1—98. élafs saga Tryggvasonar — opr. forfattet på

Latin af munken Oddr Snorrason.

Sagaen har opr. begyndt på første blads inderside, hvor nu

kun et ubetydeligt brudstykke nederst til hojre er tilbage; af det

følgende blad er en trekantet stump nærmest ryggen bevaret, af

tredje blad er kun en rest af indre margen tilbage. Det første

hele blad (signeret 6—7) begynder „yper oc puiliker luter",

hvwefter en halv side er ubeskreven.

2) S. 99. ») Tiu laga-or9 gu9s.

^) Tiu undr Egiptalands.

Stykket ^) ender defekt med ordene „gap gv9 moyfi la^g

par er", idet sidste blad i codex mangler. S. 99 særlig hånd.

Merkomst og hist.: Angående defekterne i denne codex har Arne Magnusson
udtalt sig udførlig på to foran indklæbede , sammenhængende papirsblade; på
andre blade sammesteds er for eller af A. M. afskrevet pergamentsstumperne

foran i codex og småstykkerne på sidste side (denne sidste afskrift udført,

endnu medens membranen var „in bibliotheca Wilh. Wormii"). Angående
håndskriftet, der oprindelig har været indbundet sammen med AM. 68, fol.,

henvises i øvrigt til dette nr.

Benyttelse og beskr.: Gronl. hist. M. II, 234; FMS(l), X; Saga 6lafs konungs

Tryggvasonar, Chtania 1853, s. V, XXI—XXII; Ant. Busses I, s. XXVII,
414 (facs.); K.Crislason, 44 Prøver, Khh. 1860; Jomsvikinga saga, Lund 1879.

1045. AM. 311, 4to. Pap. 19,5 X 15,s cm. 135 bl. C. 1700. Skr. af Asgeir

Jonsson. Med rettelser, marginalnoter og tre seddel-tillæg af

Arne Magnusson.

Olafs saga Tryggvasonar.

Afskrift af membranen AM. 310, 4^.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

-Kom fra lisland med Admiral Råben 1720".

1046. AM. 312, 4to. Pap. 19,6 X 15,2 cm. 119 bl. C. 1700; de første ni

linjer skrevne af Asgeir Jonsson. Enkelte rettelser af Arne

Magnusson.

blafs saga Tryggvasonar.

Afskrift af membranen AM. 310^ 4^.

85*
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Herkomst og hist, : Pc en tilhørende seddel har Arne Magnusson noteret „feffa

bok eignadizt eg 1719. af S' Olafe Olafsfyne. En?i hann hafde feinged hana

i Norege, af i'idara manne konu Asgeirs Jonsfonar".

1047. AM. 313, 4to. Pap. 19,3 X 14 9 cm. 222 hl. Skr. 1657 af Sigurdur

Jdnsson på Frodd. Pagineret 1—442, idet tallet 72 er tre gange

gentaget. Bindet betrukket med beskrevet perg. fra en latinsk

messebog med noder.

Indhold:

1) Bl. 1—70. „Sagann Aff Olaffe Konge
|
Triggua Syne".

2) Bl. 71—222. 'Nockrer Saugu pætter sem heyra til sogu

Olafs Kongs trigua sonar':

*) „ J>attur af Sueine og Finwe Sueins
|
Syne". Bl. 71—79''.

^) 'Saugu pattur aff Barde digra'. Bl. 79"—86\

") „Saugu pattur Af Norna
|
Giefte". Bl. 86^—lOr.

^) „Saugu pattur af Indride
|
B Breid". Bl. 102—120\

«) '|>åttur aff |>orfteine vxafot'. Bl. 121—39.

') 'S6gu pattur aff peim Kongum tueimur Hiedenn og

Hognwa'. Bl. 140—5r.

«) 'S6gu pattur af |>orsteme og Helga Norfkum' o: |>åttr

|>6ri8 Helgasonar. Bl. 152—56.

^) 'S6gu pattur af |>6rfteine Bæar magne'. Bl. 157—75''.

') '|>attur af Roguallde J æruyk og raud B-amma'. Bl.

175''—84'-.

") 'S6gu pattur wmm Suoldrar Bardaga'. Bl. 185—217'.

>) 'Gauta pattur'. Bl 218-22.

Herkomst og hist.: Foran findes indklæbet dels en AM"'' seddelnotits „Olats

Saga \te{'Ce hefr vered eign Jons å Hialla fådur Asgeirs", dels en rest af

det gamle forsatsblad; dette bærer følgende attestation i dansk- islandsk sprog

„fefsa boek er vel Schriffuen Aff . . .
|

[S]igurder Jonfson Bunde a Frodaae

i Sn[e] fieldznæs Syffsel a Ifslande A \>[m Are]
|

{»a mann Schrieff effter

hingad B[urd] . . •
| Herras Jefsu Chrifti 1657" med en ulæselig underskrift.

Derunder er med en anden hånd skrevet „fePsa Bok A Gudmn Asgejis

Dotter
I
Hueiia Hennj Gaff HejduilegMr Kien»iima«n S. Benjjdict Petmrson

Ad Heftj |)ann 16 Junj 1673
| Jon Jonfson meh".
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1048. AM. 314, 4to. Pap. 20,6 ^ 16,3 cm. UO hl. G. 1700. Skr. af Asgeir

Jonsson. Marginalnoter af Torfæus.

Olafs saga Tryggvasonar.

Afskrift af membranen AM. 310, 4^.

Herkomst og hist.: På forsatsbladets inderside har skriveren antegnet „Saga
Olafs konungs TryGvafonar | auctore Oddo Monachio". På en foran ind-

klæbet seddel er for Arne Magnusson noteret „Fra Sal. Arfeffor Thormod
Toruefens Enke 1720. No 7, in 4'"".

1049. AM.315, 4to. Tap. 21,5 Vi 16,s cm. 344 hl. C. 1700. Shr. af Asgeir

Jonsson. Enkelte tilfojelser af Arne Magnusson og nogle senere

rettelser. Bindet hetrukket med beskrevet perg. fra en latinsk

messebog med noder.

Noregs konunga sdgur (delvis).

Afskrift af Morkinskinna
,
går altså fra Magnus den gode

til Sigurd Haraldssons sidste kamp i ^saga Inga konungs ok

brædra hans*^, hvor efter ordene „mioc gengit af hendi
|
honom"

resten mangler.

Benyttelse og besTcr.: FMS VI, é.

1050. AM. 316, 4to. Tap. 19,2 X 15,e cm. 247 U. G. 1700. Skr. af Jon

Hdkonarson med undtagelse af hl. 1, der skyldes en AM"^

skriver. Sidevis pagineret, men ved indbinding er en del af

tallene bortskåren.

Noregs konunga sdgur (delvis).

Afskrift af membranen AM. 66, fol. (Hulda), begynder altså

defekt i Magnus den godes saga (16. kap.) og går til Magnus

Erlingsson ind.

Benyttelse og beskr.: FMS VI, 2; Sigurd Banessons Proces, Krania 1877.

1051. AM. 317, 4to. Pap. 20,7 X 16,3 cm. 24 bl. 17. årh. Forskellige

hænder.

Begyndelse og prøvestykker af Husafellsbok led-

saget af Arne Magnussons udførlige oplysninger.
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Det si/nes at fremgå, at det nævnte håndskrift har indeholdt

y^Noregs konunya sbgur^ i en kompilation, for hvilken tildels

Peder Claussons danske overscpttelse af Heimskringla ligger til

grund. Sml. dog hvad under AM. 66, fol. af Arne Magnusson

er anført om 'HusafellshåVs forhold til Hulda.

1062. AM. 318, 4to. Pap. 19,6 X 16,7 cm. 91 bl. Skr. 1664 af præsten

Helgi Grimsson. Bl. 1 og 91 reparerede. Hist og her marginal-

tUfojelser.

Noregs konunga sogur (delvis).

Afskrift af membranen AM. 66, fol. (Hulda).

Herkomst og hist,: Bl. 1 (forsatsblad) indeholder følgende påtegning af skriveren

„S6gur l)ersar ap Noregs |
KonguM hepur Ckripad Helge p. Grimsron |

og er

kver l)etta hans eign
|
Anno mioclxv". Ved sagaens slutning findes ligeledes

skriverens navn samt årstallet „AH 64".

1063. AM. 319, 4to. Pap. 20^ x 15,b cm. 4 bl. C. 1700. Skr. af Arne

Magnusson.

Olafsvisur — om Magnus den godes fødsel.

Herkomst og hist.: På forsatsbladet er af Arne Magnusson noteret „Vifa um
getnad og fæding MagnuPC kongs goda, fonar Olafs Helga, Noregs kongs.

ur bok in 4'° minori, fra |>ordi Petursfyne å Holmi. var t)ar inne fkrifud

med grey hendi, ecki gamalli".

Benyttelse og beskr.: Islenzk Fornkveedi II, 141—47.

1054. AM. 320, 4to. Pap. 19,, x 16 cm. 20 bl. C. 1700. Skr. af Styr

porvaldsson.

„Sdgu-t)åttur ap Olape konqi
\
er kallad^/' var Digurbeitn".

Herkomst og hist.: Foran er indklæbet to AM»^« sedler med oplysninger om
håndskriftet; det er en afskrift „ur bok S"" f>ordar Jonsfonar. j folio med
hende S'* JSns Ellerfdz sonar".

1056. AM. 321, 4to. Pap. 19 x 15,^ cm. 145 bl. 17. århs sidste halvdel.

Ifg. den gi. katalog skrevet af s* HaUdår (Jmsson) på Reykholt.

Pagineret 1- 288, idet tallene 251—52 ere gentagne.
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Saga Olafs konungs Haraldssonar.

Uden prolog, standser ufuldendt med ordene „g2opo pe*V

dyki" (FMS V, 137). Skal stamme fra en original, som står

AM. 61, fol. nær.

1066. AM. 322, 4to. Pap. 20,3 X 16,3 cm. 23 hl. 17. årh. De fire sidste

blade mere eller mindre beskadigede.

Olav den helliges saga (fragm.).

Brudstykker, i halvdansk sprog, hvortil hører følgende titel-

blad: „Ein Hiftoria
| W da oc fa (!) Kronicha Kong Olaffs.

|

Harallds fonar, fom Regierade i
|
Noreg oc var Kalladur

01|affiir hin Helge effier
| hans Dauda, huor ad fkede a

Stiklajstodmn Samannfkrifiiid effter en Gamel Norfk | Kro-

nichu Bog Anno 1649".

Indholdet omfatter sagaens begyndelse til ind i kap. 17 og

derefter to fragmenter, hvert på to blade, svarende til „Saga

Olafs konungs ens helga'', Chrania 1853, kap. 18—47 (beg.),

samt partier af kap. 48—50 og 54—56.

ELerkomst og hist,: Titelbladet hærer navnet „P Septimii", og på forsatsbladet

har Arne Magnusson skrevet „Ex bibliotheca Septimio-Roftgardiana, fed mea
nunc funt". Endvidere oplyser han med hensyn til de fire sidste blade „t)esse

4. bl6d voru lymd å fpiélld a qvere er eg feck af Magnufe Magnufffyne å

Eyre i Seidisfirde; kvered var (fem framan a J)vi Ibod) fkrifad af tilfkipan

Ara bonda Magnufronar m. d. ivc. o: 96. Enn tad var, oefad, fidar fett i

pad band, fem nu er ^ad i, Eg true af forlage Magnufar Magnuffonar. Og
kynni Magnus hafa haft \teCCe bl6d utanlands fra".

1057. AM. 323, 4to. Pap. 20 x 16 cm. 140 bl. (+ 2 ved s. 107 og 265

indsatte tillæg). 17. årh. De sidste 2^1^ sider ere skrevne med

en særlig hånd, vistnok den samme, der har skrevet de nævnte

tillæg og flere marginal-tilfojeiser. Pagineret 1—-278,, idet det

sidste blad, hvoraf kun to linjer ere beskrevne, opr. ikke er betegnet

ved noget tal. Bindet er betrukket med beskrevet perg. fra en

latinsk messebog med noder.

Saga Olafs konungs Haraldssonar („Her Hefft Saga hin§

Helga Olafs Kongs Hazjalldfsunar").
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Ligesom AM. 321. 4'" afskrift af en AM. 61. fol. nærstående

original. Dog er fortællingen fortsat efter ordene „gjopo ^eii

dyki" med 2^1 ^ side tillagt efter mhr. AM. 325 VI, 4^, endende

„ba/S fva, at |>02piNW2".

Herkomst og hist.: Bl. 139^' er af 2den hånd i marginen tilføjet „f>etta (o:

miraklet med brødenes forcandling) fkedi j Ga/tlandi j Bevo: Tokn, Ao 1313.

og ligpia 3 Steinar fem uidu vn ^eszw. deigi enn jnn j Bevojs ktrkiu til

minnis |)ennann dag, Ao 1633".

1068. AM. 324, 4to. Pap. 18,9 X 16,3 cm. 33 hl. 17. århs beg. Hist og

her marginal-forklaringer.

Rauåbifs {låttr.

Titel: 'Raudolfs påttur. Sem jnwehelidur . . . Og er han

eim partur wr hiftoriu Olafs Kongs Harallds Sonar hins

helga'. Derefter følger på parallelle sider den islandske tekst

og dansk oversættelse.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„fennanM Tractatum hefe eg feinged fra BtsAittpenum Dowmo Chriftiano

Wormio". Vistnok O. Worms hånd findes i de under titlen tilfojede ord

„Spectat hic tractatus ad Hiftoriam Olai Sancti".

1069. AM. 325 I, 4to. Perg. 21 x 16,b cm. 18 hl. G. 1300. Spor til røde

overskrifter og temlig råt kolorerede initialer.

Orkneyinga saga (fragm.).

Bl. 1 beg. „maN ganga f[er] ttl handa", ender „hapt fkiciv

rac(ka)". Icelandin sagas 1, s. 49—52 (Orkn. saga s. 70— 76).

Bl. 2—10 beg. y,ok p[anz] at pæflVm overkvm", end. „hitsa

bær ok ftop i hall(endi)", ib. 81—113 (O. s. 134—88).

Bl. 11—12 heg. „(bal)ld2 yid dyR atialldi", end. „En p«r

fkyll(di)" ib. 154—62 (O. s. 268—84).

Bl. 13— 18 heg. ^mannø aNaff (sål.) petr fendv", end. „ok

er Bvemn heyrpi**, ih. 178—200 (O. s. 316—64).

Herkomst og hist.: På en tilhørende notitsseddel bemærker Arne Magnusson,

at han har fået disse fragmenter „ur ymfum (bådum a Islande", og en til-

svarende bemærkning findes i AM. 435 a, 4'", bl. 54'

Benyttelse og beskr.: Orkneyinga naga, Hafniæ 1780, .s. X (hertil facs. III);

Flateyjarbok , Chrania 1868. s. VIII; Sturlunga saga, Oxf. 1878, s. XCIV;
Icelandic sagas I, London 1887 (cit. som C), s. XX ff., XXXVI (facs).
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1060. AM. 325 II, 4to. Perg. 15 X 13,3 cm. 25 bl. (24 + 1 a). Tospaltet

13. århs 1ste halvdel. Aben plads for overskrifter og initialer.

Enkelte samtidige og senere marginaltUlæg. Bl. 19 er beskadiget

ved indre margen, bl. 1" er resten af et blad, der er helt bort-

skåret på 1—2 bogstaver nær i hver linje., nærmest indre margen.

To lakuner, samt defekt ved begyndelsen og slutningen.

Agrip af Noregs konunga sogum.

M. h. t. den nærmere beskrivelse ligesom angående indholdet

af de hertil hørende AM'^^ notitssedler a—f henvises til den

diplomatariske udgave.

Herkomst og hist.: Foruden hvad de nævnte AM^^ notitssedler meddele, inde-

holder AM. 435a, 4*° hl. 54'^'—56 herom følgende „Compendium Hilboriæ Nor-

vegicæ, undiqve mutilum, alias fragmentum rarifrimum. 4'° minori. Komid
til min fra fordi Jonsfyne. enn fyrer ^ad var |)ad i eigu forgeirs Jons-

fonar, fem t)ad feck • . . (sål.).

Fragmentum hiftoriæ Norvegicæ in octavo (|)ad fem eg feck af f>orde

Jonsfyne, enn han« af Jone Hakonarfyne) eignadeft forgeir Jonsfon (mågur

Gudmundar Arnasonar i Heynefe) å Kalalbédum å Hvalfiardar ftrénd fyrer

10. eda 11. årum (fra 1707 ad reikna). fad liafdi næft tiri hann ått fordur
lUugafon Vigfuffonar, brodurfon Orms i Eyum, og héfdu J)effe bl6d vered

langfedga eign l)eirra fedga allt fra Vigfufe Jonsfyne fordum SyQumawni
i Kios. Secundum traditionem l)ess folks.

fegar hann feck |)effe bl6d, voru J)au eins mutila og nu eru l)au. Var
og par fem forgeir t>au feck, eckert meira, ecke helldur neinibadar t)ar um
kring a ftréndinne, fo vitt forgeir inqvirerad gat, fem hann fegelb med
flid gi6rt hafa.

Eingar utfkrifter ætlar forgeir par af vera, ad vifu feigeft hann

eckert Qikt nuckurn fima fied hafa. Dixit coram 1707. forgeir atti eigi

leinge petta fragment, helldur feck \>ad, \'u mutilum fem pad var, Jone

Hakonarfyne, enn hann forde Jonsfyne fem adwr er fagt. Jon Hakonarfon
af mier adfpurdr, meinar eingar utfkrifter par af vera i landinu, og feigeft

alldrei pvilikt neitt, fyrr edur fidar, fied hafa".

Benyttelse og beskr.: Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie II,

Chrania 1834, s. 273—335; FMS X; Frumpartar isl tungu, s. XXXVIII—
XL; Ant. Russes II, 85; K. Maurer, Ueber die AusdrUcke: Altnordische . . .

Sprache, s. 619 ff.; Krania Vidsk Selsk. Skr. 1875; V. Dahlerup. Ågrip af

Noregs konunga sogum, dipl. udg. Kbh. 1880; Corpus poet. hor. s. XL; Gott.

gel. Am. 1884, nr. 12.

51. AM. 325 III a-^, 4to. Perg. G. 1300.

Orkneyinga saga — fragmenter af to codices.

a (20 X lé^y cm. 2 bl. Svage sjyor til farvede initialer og

overskrifter
\
ydersiderne^ særlig 2", stærkt slidte).
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Bl. 1 hcg. „[ok] let fretta", ender „pat \ar einw dag",

Icehndic sagas /, s. 51 —54 (Orkn. saga s. 72—SO).

Bl. 2 heg. y^ok plaug [aptr] i gegnvm hopvSit", ender „Kolr

kala fon gerSiz lend2", ih. 69—73 (O. s. 110—16).

§ (22^4 X 15^9 cm. 1 hl). Beg. „var ytd bvin l^orpinr",

ender „Oc pa er herr fa var", Icelandic sagas I, s. 34—40 (O.

s. 40—50).

Herkomst og hist.: Ifg. Arne Magnussons påtegning på omslaget er a erholdt

„fra S"^ Snorra Jonsfyne 1721". a er af samme codex som AM. 598 la, 4^.

§ har ifølge hånd og format hørt sammen med AM. 162 E, fol.

Benyttelse og beskr.: Orkncyinga saga, Hafniæ 1780, s. X (hertil facs. I f^]

og II [n]) ; Flateyjarbok, Chrania 1868, s. VIII; Sturlunga saga, Oxf. 1878,

8. XCIV; Icelandic sagas I, London 1887 — « (facs.) cit. som ^ og b, § cit.

som a og SL — s. XIX ff., XXXVI; Sml. Mottuls saga, Lund 1877, s. 35.

1062. AM. 325 IV «-/?, 4to. Perg. 13—14. årh.

« (20^s X 14 cm. 2 smhg. hl. Den stærkt slidte skrift er

på mange steder senere opfrisket).

Olafs saga hins helga (fragm.).

Det vanskelig læselige hmdstykke hegynder med ordene „larpa

metit", Olafs saga hins helga , Chrania 1849, s. 74. På om-

slaget har Arne Magnusson betegnet indholdet som „Ex Mira-

culis Sancti Olavi".

|S (18^s X 13 cm. 2 hl. Af hl. 1 er ydre halvdel forneden

hortreven. Stærkt slidte og sværtede, hist og her hogstaver senere

opfriskede).

Olafs saga hins helga (?).

Det næsten ulæselige fragment henføres til Olav den helliges

saga; en indlagt seddel af Arne Magnusson synes at antyde^ at

denne ikke har formået at hestemine det.

Benyttelse og beskr.: Nævnt (men næppe benyttet) FMS IV, Ant. Busses

I, 427.

1063. AM. 325 V, 4to. Perg. 21,0 X i6> cm. 94 hl. Tospaltet. 14. århs

sidste halvdel. Røde overskrifter, forskellig farvede initialer,

afsnitsinitialerne stærkt ornamenterede. Bl. 1^ , uheskrevet, er
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af Arne Magnusson overJclæhet med hvidt papir, hl. 94, af

hvilket den første fjærdedel senere er udfyldt, ligeledes opr. ube-

skrevet. Af bl. 1 er et storre stykke forneden afrevet; bl. 34,

40, 43 beskadigede ved beskæring, af hvert af de to sidste er

desuden en strimmel løsskåren; på bl. 43" har Arne Magnusson

udfyldt nogle tabte bogstaver. Defekt på flere steder.

Saga Olafs konungs hins helga Haraldssonar.

Bl. 1—32 beg. „Abi on pro9i" (prologens begyndelse), ender

„alla fatt ok vinattv vid Olaf\ FMS IV, 183.

Bl. 33—36 beg. „domr fe vnder mer", end. „haww ogvrlig:

pic(kia)", ih. 227—45.

Bl. 37—79 beg. „vm eyrmdi pitt.", end. „Enw nv ætla

ek", ib. 257— V, 67.

Bl. 80—91 beg. „piner, kalp* ivarar^, end. „En gavpvgligi",

FMS V, 76—140.

Bl. 92 beg. „at pætrNir ba9er lagv", ender „Enw fa go3i

b(ondi) ...
I

(o9)rv Ytd kom(a) . . .", ib. 144— 48.

Bl. 93 beg. „helgv mey manam", ender „protan allanw ok

fva Tmk|in ok mivkr ok letr varp honuva pe", ib. 214—24.

Bl. 94^ (hånd fra c. 1400). Latinsk hymne til Mag-

dalena, 14 linjer.

Herkomst og hist,: På indlagte sedler har Arne Magnusson fremhævet fiånd-

skriftets defekter; om bl. 35—36 oplyser han endvidere ,^&^^Q 2. bl6d feck eg

1706. af fyne Biårns Petursfonar å Buftarfelle, enn howwm hafde J)au

feinged S«" Olafr Eiriksfon å Hi«i,llta ftad". Endvidere hører sandsynligvis

herhen en seddel, der oplyser om beskaffenheden af bl. 1^. I AM. 435 a, 4'«

bl. 42^'—46 findes om denne codex følgende „Olafs Saga Helga. 4'°. Vantar

mikid i. hana hefi eg feinged af Amtmanni Muller, er komin fra Arnå
Gudmundzfyne i Billdudal, hvers langfedga eign hun hafde vered.

NB. vera kanw [Imo ita eft.] ad ^esse Olafs faga hafi ftorum fkerdlt å

Beffaltéduwi medan hun |)ar lå adur enn eg hana eignadizt. |)vi tv6 bl5d

ur henni voru utanum prentada bok innbundna fem Amtmann Muller liede

mier; hver eg ^ar utanaf tok. Kann eins um fleire fared hafa.

Nockur bl6d ^amr feck eg af Amtmanni 1704. å Allinge.

Tv6 bl6d ur l)efsarre f6mu Olafs fdgu Helga, fieck eg 1706. af Petra

yngra Biårnsfyni (fra Buftarfelle) hver hann feinged hafde hiå S''* Olafe

å HiaUtaftad, å l)eim fyrftu årum fem S"" Olafur var å Hialltaftad. f>au munu
riædft hafa fra Amptmanwe til J>ingeyra, og l)ar komid til S''* Olafs [nempe

iftarum rerum negligens vir ita codicem tractavit].

Olafs S6gu Helga 4*". feck Jon Erlendzfon å Kambe i Kroksfirde

(Garpsdal) af Arnå Gudmundzfyne i Billdudal Og fra Jone kom hun til

Amtmanws Mullers. f>egar eg hana feck af Muller, vantadi mikid i hana,

liet eg Ama epterfpyria hvert ecki neitt viffe til pefs er i hana vantadi,
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fvaradi hann ad fJad fem i hana vantadi, hefdi vantad To leingi fem hann

hefdi tilvitad (^ad het'ur vered ad fkilia, ad i finne veru hefdi eckert ur

hen/ie targalb, enn hvert mikid i hana vantad hafe, \>å. hun fra Ama for,

hefur hann vel ecki vitad, litt lærdwr madur). |)ad er annars vift ad

bokin hefur i Amtmanns hdndum fkierdlb, og bl6d ur henne tapafb, vide

alibi, enn hv6rt hun hafe heil vered, |)a hun vid Ama fkilde, er ohægt
til ad gieta.

Olafs Saga Helga 4'" var heil, l)å Jon Erlendzfon hana af hdndum
liet, t'iri utan 4. bl6d fem voru med hende S^ Jons Olafsfonar, er hann

p&T i hafde fkrifad. Bokina feck Jon af Arnå GudmundzfyTie i Billdudal.

Torfi Jonsfon gantadi bokina af Jone Erlendzfyne, lofade honum be-

talinge fra Amtmanui, enn hann feck eckert. Jon Erlendzfon coram."

Benyttelse og beskr.: FMS IV— V (under mærket D); Ant. Busses I, 4^.

1064. AM. 325 VI. 4to. Perg. 28,h X 21 cm. 43 bl. Tospaltet 14. årh.

Røde overskrifter
,

forskellig farvede initialer. Af hl. 1 er kun

1ste kolonne (noget beskåret forneden) bevaret, bl. 2 og 43 ere

beskadigede ved beskæring^ uf bl. 5 er noget af ydre margen bort-

skåret, flere blade have småhuller og fugtighedspletter. Adsk.

defekter — fremhævede ved påtegning på nærmest foregående blad.

Saga Olafs konungs hins helga Haraidssonar.

Bl. 1—6. Forfra (prolog incl.) til „ftemda ravnd", FMS
IV, 59.

Bl. 7—15 beg. „iprandheimi", end. „at ek em her komin«",

ib. 68—137.

Bl. 16—18 beg. „en æingi kunni honwin", end. „gallt

hann honiim", ib. 179—202.

Bl. 19—36 beg. „(b)eiddi jaW pess", end. „til fuepns.

aznliotr", ib. 225—338.

Bl. 37 beg. „j Ipgenw ok heUt", ender „vid jbi at taka.

e52", FMS V, 41-48.

Bl. 38—43 beg. „(hu)fi en porg^f bondi", end. y,ok bavd

fva at [hann]", ib. 96—141.

Skal stemme med Chrania-udgaven, 1853.

Herkomttt og hist.: Påskrifter fra c. 1600 forekomme i nedre margen bl 27''

og 42". henholdsvis med personnavnene „einai f>02biajnai fon" og „Oddm
Jonfson". Med undtagelse af bl. 1 og 37 (se sedlerne hertil) synes Arne Mag-

nusson at have erholdt hele håndskriftet fra et og samme sted: om prologen
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bl. P' udtaler han sig udførligtre ug fiemJtæver dens overensstemmelse med den

i Olavs saga fra „Bæ d Baudasandi".

Benyttelse og beskr.: FMS IV— V (under mærket G); Ant. Russes I, 427.

AM. 325 VII, 4to. Perg. J25,s X 18 cm. 41 hl. 13. årh. Bøde over-

skrifter og, som regel., røde initialer; fin og sammentrængt skrift.

Bladene ere temlig slidte, med rifter og småbesJcadigelser. I

marginen findes adskillige senere kradserier, og hist og her er

skriften opfrisket. Af hl. 1 er en stump foroven afrevet. Bl. 5,

2é og 40 have lidt ved heskæring. Defekt.

Saga Olafs konungs hins helga Haraldssonar.

Bl. 1 heg. „honum. pat vald", ender „er eiN par ri(kaftr)''

FMS IV, 14-21.

Bl. 2 heg. „ep opan ^en a bo2ip.", ender „gramr letzc
|

[p]ilia", ih. 49—62.

Bl, 3—8 heg. „ftrangr hitti par", end. „kvnm hann fer

panw [p]ag(nad)", ih. 73—140,

Bl. 9—29 heg. „fvmer a liæipmo2k.", end. „æn med anT^tan

8mv(ndr)", ih. 148—352.

Bl. 30 heg. „En er peti kendo", end. „plytia fkip fin

a/ftr", ih., 361—72.

Bl. 31—34 heg. „|>02armn hæt maéir", end. „vent pv|faztr

til", FMS V, 5—39.

Bl. 36—39 heg. „pa fpurSe hann ttl fanz", end. „pe2r

porgilf perp fina", ih. 51—98.

Bl. 40—41 heg. „(loptun)ga 02ti vm fuein konwwg", end.

(næsten idæselig), ifg.FMS „ekki fjolmennr. t>at", ih. 108—32.

Herkomst og hist.: På en foran indlagt seddel meddeler Arne Magnusson, at

håndskriftet er kommet fra Jon Bodvarsson; bl. 37 er „feinged af Monfr
Jone |>orkelsryni fra Niardvik, 1719 i Kaupenhatn, Enn hoMMm var |)arf

fendt fra Islande Pama år. hafde vered utanum eitt hans kver J)ar, og

hafde hann fvo epter |)vi bod giért". I marginen findes adskillige, flygtig

kradsede personnavne fra senere tid.

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. I; FMS IV— V (under mærket

C); Ant. Busses I, XXVIIIX, 427 (hertil facs. viij).
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1066. AM. 325 VIII 1—5, 4to. Perg. Brudstykker af forskellige membraner.

I. :28^4 X J21 cm. 5 bl. Tospaltet. 14. årh. Røde over-

skrifter, forskellig fai-vede initialer. Bl. 2 beskåret foroven, hl.

5 på siderne, hhdenc ere i det hele medtagne ved slid og rifter.

Noregs konunga sogur (fragm.).

Omfatter brudstykker af Heimskringla fra „Saga Haralds

hins /idrfagrn" til .„Olafs saga Tryggvasonar"

.

Bl. 1 beg. „atii. 'Eiirikr oo gvnnhillda", ender „oc pell ^at

(sål.) mikit mamip(olk)", Heimskr. (Unger) s. 81—86.

Bl. 2 beg. „. . . petr aittv ftefnvlag fin imillvm", ender

„VW vetnn. pa var oc", ib. 117—22.

Bl. 3 beg. „Rang|:rQ92 honungr gvnhtldar ion'', ender „at

prcnd: hans liop(dv)", ib. 136—41.

Bl. 4 beg. „i hvalfliki. Enw er haww kom", ender „pen

bvi tokv pegar a lavp", ib. 151—56.

Bl. 5 beg. „(me)ir baki lyptmgina es ek", ender „oc

fteyptiz ikap . .", ib. 210—15.

Bl 1 og 2 har Arne Magnusson givet følgende påtegning i nedre

margen 1) „1703. t)etta blad reck mier madwr nockur heimilispaltMr i

Garde a Sudwr nerium, enn kyniadwr Nordan ur landi og viffi hann ecÆj

hvar feinged hefdi", 2) „J>etta blad fendi mier Eyolfur å f)ork6tluIt6dum

i Grindavik 1704. i Februario".

Nævnt, men næppe benyttet FMS I.

2. Olafs saga Tryggvasonar (forsk fragm.).

a (27,7 X 18;s cm. 7 bl. Tospaltet. C. 1400. Røde over-

skrifter, forskellig farvede initialer. Samtlige blade stærkt hen-

smulrende på indre kolonne nærmest ryggen, flere også på anden

måde beskadigede).

Syv fragmenter, beg. „hapi kn[ft]na . . . j lve[i]tMm er pen

poro par yfer^, end. „En er urner konungi U2d[u]", FMS I,

267—11 244.

b (26,8 X 18,4 cm. 1 bl. Tospaltet. C. 1500. Indre ko-

lonne nærmest ryggen beskåren).

Beg. „(kyrt)il ftuttanw vtan yfcr b2yw(iu)", ender „me«n

ha«f j peffi fvipaw. Svo Uger hall . .", FMS U, .309—13.
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c (18,9 X 16^ cm. 1 hl. Tospaltet. G. 1400. Spor til rød

overskrift. Beskadiget ved beskæring foroven og langs inder-

kanten).

Beg. „. • . e|: honwm pionar m.ed fanw|(n)", ender „fon

finw fiau vetra gam[lan]", FMS II, 42—48.

d (30,7 X J21,7 cm. 1 hl. Tospaltet. 14. århs slutning.

Spor til rød initial. Nedre del samt en snip øverst af ydre

kolonne boriskårne).

Beg. „at mewn pottuz eigi flik uiid2 fed hapa", ender

„porualldj kodzanf fon ok margir adzer gaup|(ger)", FMS II.

252—58.

Arne Magnusson har i marginen noteret „Fra Torfa Hallzfyne i

Reykiarfirde 1711".

e (23,4 X 21s cm. 1 hl. Tospaltet. C. 1400. Spor til

røde initiahr og overskrifter. Beskåret forneden).

Beg. „ero blotadir. Nu vil ek fenda pik", ender „avd-

gvldanda . . .", FMS II, 77—83.

I marginen har Arne Magnusson noteret „Fra S"" Snorra Jonsfyne

1721".

f (28 X 21 cm. 1 hl. Tospaltet. C. 1400. Tilsyneladende

åben plads for initialer og overskrifter. Flere steder beskadiget

ved huller).

Beg. „bæt[a] p[ra]maB md gud', ender „bad kongj h.ann

pa fua", FMS II, 213-19.

På en tilhørende seddel har Arne Magnusson noteret „f»etta blad

feck légmarfwrenw P. J. W hia S' Audunne Benedictfyne utanum qver"

hvortil i membranbladets margen fojes „utan af qrere i Saurbæ å Kial-

arnefe 1703".

g (27,6 y. 20 cm. 2 bl. Tospaltet. C. 1400. Tilsyne-

ladende åben plads for overskrifter og initialer — med und-

tagelse af én, senere udfyldt. Enkelte mindre beskadigelser).

Beg. „tekner ap fvndi pC2[2] er gzid vo2v gepin", ender

„alla pa meft er lein(gft)", FMS III, 4—19.
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h (14ji X 6,9 cm. 1 hladstump. 15. årh.).

Beg. „(mæl)ti. pat hepi ek" , ender „pen voro badir

ho(pdmgiar)", FMS II, 171-75.

På omslaget har Arne Magnusson noteret „feinged af Påle Jonsfyne

Idgmanni, i Kaupenhafn 1716".

3. Sverris saga (forsk, fragm).

a (7,7 X 20,3 cm. 1 hl. Tospaltet. C. 1400. Med und-

tagelse af bladets otte øverste linjer er alt hortskåret).

Beg. „vaK hapi gnd ok ptå yid aNan", ender „aj: hliodi

huma ætlan . . .", FMS VIII, 66-71.

b (28 X 20,s cm. 1 bl. Tospaltet. 15. århs. beg. Tilsyne-

ladende åben plads for overskrifter og initialer).

Beg. „lapaaw hera hiedaw i pra", ender „uos micit ok

erpde nar pw", FMS VIII, 14—18.

I nedre margen har Arne Magnusson noteret „Ur Sverris S6gu, fra

Islandi". Beskrevet i FMS. VIII, s XVII som fragm. 1.

C (26 X 22,4 cm. 1 bl. Tospaltet. 14. årh. For.^kellige

mindre beskadigelser , nedre kant tildels bortslidt; nogle af ini-

tialerne bortskårne).

Beg. „auftr agaut lawd", FMS VIII, 186. ender 15 linjer

inde i et kap., der begynder „Sveirer lionungr let grapa" (FMS,

s. 197).

Beskrevet i FMS. VIII, 8. XIX—XX som fragm. 6.

d (28,3 X 16,s cm. 1 hl. Tospaltet. 14. årh. Røde over-

shrifUr og initialer; pyntelig udstyring. Af ydre kolonne er

halvdelen boriskåren).

Beg. „mæla mundi ætge pat til", ender „Iva at hvarum

tvegium hugnade", FMS VIII, s. 227—50.

Beskrevet i FMS. VIII, s. XX—XXI som fragm. 8.
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4. Sverris saga og Håkonar saga Sverrissonar (forsh.

fragm.).

a (33 X 23,s cm. 3 bl. Tospaltet. 14. årh. Forskellig

farvede initialer, tilsyneladende åben plads for overskrifter. Smuk

udstyring).

Bl. 1 beg. „gr«5 ok pe hani auUu", ender „gott ok dul

hæfta", FMS VIII, 262—77.

Bl. 2 beg. „bQndum po: ekci pimt% ender „aptr vm kuelldit

\aI fkipanwa. 0R05^an", ib. 407—22.

Bl. 3 beg. „Yoro pa pamfet^", ender „pell par hvartueoi

olapr ok
\
pair menu . .", FMS IX, 27—40.,

I nedre margen bl. 1^ har Arne Magnusson noteret „Fra S"^ Snorra

Jons fyni 1721". Til de sammenhængende bl. 2—3 hører rimeligvis A. M.s

seddel-notits ,,f>erre .2. bl6d ur Sverris S 6 gu hefi eg feinged af Jone
Sal. EggertsPyne, og voru t)å utan um Jardabok Jens Såfrensfonar,

fogeta å Islande". Bet første af disse blade har A. M. påtegnet „Ur
Sverris S5gu", det andet (fejlagtig) „Ur Hakonar Sdgu Gamla".

Brudstykkerne ere beskrevne i FMS, henholdsvis som fragm. 9 og 13

i VIII og under mærket J i IX (s. VIII).

b (22 X 14^7 cm. 8 bl. 13. årh. Bl. 1, hvis nedre halvdel

har flere huller og et mindre stykke bortrevet forneden, viser

spor til røde overskrifter og initialer, af bl. 2 er et stykke bort-

skåret efter længden, bl. 3 er så vel ved beskæring som ved slid

beskadiget).

Bl. 1 beg. „let gera 02p eptzr peim", ender „pa let h.ann

blafa . .
I
bergi peUv . . .

|
. . .% FMS VIII 3.97-401.

Bl. 2-3 aftrykte FMS IX, 221—28.

Skrift og format synes at vidne om, at de tre blade høre sammen.

Om bl. 1 (beskrevet som fragm. 11 i FMS VIII, s. XXII—XXIII) haves

ingen nærmere efterretning; til de to sammenhængende bl. 2—3 (beskr.

FMS IX, s. X—XI) synes at høre et omslag m^d følgende påskrift af
Arne Magnusson „f>erre 2. innl5gd bl6d eru fundin i Noregi. Eg
hefi feinged l)au af Asgeiri Jonsfyne, en« hann feck |)au fra Hr. Truid

Nitter, preibi i Nordldndum, hver |)au hafdi tekit fra ftulku einne, er

l)au ætladi ad bruka til at fauma ii. Fyrra bladed er ur Sverris
S 6 gu hid fidara er ur Appendice Sverris-S5gu ådruvis famfettre,

enn vær almennelega h6fum. Og må ^etts. fidara blad halldalb £iri

raritet. NB. petta blad accorderar vid \>'å. DSnfku verfion nærre lage"

(senere tilfojet). Ifg. FMS skal dog dette omslag tidligere have indesluttet

næstfølgende brudstykke af „Håkonar saga Sverrissonar" (bl. 2).

36
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c (24 X 17,4 cm. 2 hl. 14. årh. Røde overskrifter, for-

skellig farvede initialer).

Bl. 1 beg. ^htrhhetnar na3o merktnu ok ply9o fidaw.", ender

„at bønd2 ply5v vpp fyrt nojflan", FMS VIII, s. 401—8.

Bl. 2 aftrykt FMS IX, 217—21.

Af disse to blade, som format og skrift betegne som sammenhørende,

er bl. 1 beskrevet FMS. VIII, s. XXIII—IV som fragm. 12. Bl. 2 om-

tales FMS IX, s. IX—X.

5. Håkonar saga Håkonarsonar (forsk, fragm.).

a (27^,i X 22,3 cm. .3 bl. 14. årh. Røde overskrifter; for-

skellig farvede initialer. Af bl. 1 og .? er nedre margen bort-

skåren).

Bl. 1 beg. „pyrft sva at all?r", ender „vegilat vaxa ne9i",

FMS IX, 261—66.

Bl. 2—3 beg. „ap haugi. i>orpr gwpmMwdar fow", end.

„fannmwduw. pymt per hap?^", ib. IX, 325—38.

På en bl. 1 vedfojet seddel har Arne Magnusson noteret „Ur S6gu
Hakonar konwngs Hakonarfonar. Feinged I71fi. i Febniario hia Li')!;-

mannenum Odde Sigurdzfyne". I øvre margen bl 1 forekommer navnet

„Jon EggerPfon".

Beskrevne FMS IX, s. XVI—XVII som fragm. 1-2- Sml. leelandic

sagas II, London 1887, s. XIX—XX.

b (20,6 X 18,3 cm. 2 bl. 14. årh. Røde overskrifter, for-

skellig farvede initialer. Beskårne foroven).

Beg. „(fi)nu mali at hann eg/yria|)i pripar", ender „pn5ivng

ap ællvm fyflnm", FMS IX, 431—46.

Beskrevet i FMS IX, s. XVII som fragm. 5.

C (25,ti X 20 cm. 1 bl. Tospaltet. 14. århs .slutning. Fin

og pyntelig hånd. Røde overskrifter, ornamenterede initialer i

forskellig farve, en af dem omsluttende en mandsskikkelse i halv

figur. Beskæring af hjornerne har bevirket et par mindre be-

skadigelser).

Beg. j^yæn biott o: nkinv — Jons voku dagh" (med

mellemliggende kapitel-overskrift), ender „fkilduz pe?r pa", FMS
X, 80—97.
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Beskrevet FMS IX, s XVII—XVIII som fragm. 7; her er også

aftrykt Arne Magimssons på det tilhørende omslag optegnede meddelelser

om bladet, ifølge hvilke det skulde have hørt til membranen Gullinskinna.

AM. 325 IX 1—2, 4to. Brudstyhher af forshellige håndskrifter.

I. Olafs saga Tryggvasonar.

a (Perg. 29^e X 22 cm. 3 bl. Tospaltet. 14. århs slutning.

Røde overskrifter, forskellig farvede initialer).

Bl. 1 heg. „(fen)di madiin??. Nv toktv", ender ,.po2 hann

pyft til 02kneyia ok h. . .", F3IS /, 15—22.

Bl. 2 heg. „haupdingium penn er honum. yar''^, ender „En

er pm komv", ih. 38— 46.

Bl. 3 beg. „. . . .
|

, . paer hann pretti brennv", ender

„oiustv mikla vid biarma. vppi", ih. 55— (!3.

Arne Magnusson meddeler om de to første blade ,.i'pef('e .2. bl6d feck

eg 1703. i Saurbæ å Kialarnefe. Voru l)au l)angad komin fyrer nockrum
arum fra Selardal", og om bl. 3 „|>etta blad ætla eg mig feinged hafa

fra f>ingv6lluin. Mun ^ad fo komid vera fra Saurbæ eins og hin. og

likalb |)angad komid fra Selardal"; hermed stemmer, at bl. 3 på foden

bærer navnene „S' Arne Tborvardsfon og Gudrun Thorkielsdotter".

b (Pap. 27,H X 21^5 cm. 26 hl. Tospaltet. 17. årh. Jon

Erlendssons hånd).

Bl. 1—2 fra sagaens begyndelse — rød overskrift „He2

by2ia2 Ss/gu ap peim Lopliga
|
Noregs Kongi Olafi Tjig^/va-

sini" — til „Kongu2 ife2 |
Dyiiinwe", FMS /, 1—8.

Bl. 3—18 heg. „leida Gude til handa", end. „so marga

Luti gopa
I
sem", FMS I, 284-11, 47.

Bl. 19—26 heg. „vel ok ska7'2ugliga", end. „hrafnavins
|

fe", FMS II, 51-8.3.

Dette fragment er vedlagt en seddel med følgende notits af Arne

Magnusson: „Examinetur probé, bvadan S"" Jon hafe fyllt defectus

^effarar bokar, hvert ur Flateyarbok, eda Exemplare Gudmundar å

Alftanefe, fem nu er mitt, eda hvadan".

fDet i Gronl. hist. M. I, 199 som 325, 9 citerede fragment af 6lafs

saga Tryggvasonar er vistnok AM. 325 VIII 3 f, é'^j

2. Perg. 29^s X 22 cm. 4 hl. Tospaltet. 14. århs heg.

Røde overskrifter, forskellig farvede initialer. Af hl. 1 er nedre

halvdel hortskåren.

36*
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Olafs saga hins helga Haraldssonar.

Bl. 1 hcij. „reifa ep lyfla {kaV\ ender „vitvt Qzkclæla pylki",

Ileimskr. (Unger) s. 241—40.

Bl. 2—3 heg. „Iei5itamr Sa haww at", end. „|>«r war vingot^

med", ih. 262—74.

Bl. 4 heg. „Ulpr larl. fvn porgilf fprakalegf", ender „peff

viS. pa ly", ih. 417—23.

1068. AM. 325 X, 4fo. Ferg. 30 x 22 cm. 14 hl Tospaltet. C. 1400.

Røde overskrifter, forskellig farvede initialer. Kun hl. 3 og /)

have den fulde storrelse, de andre have mistet mere eller mindre

af marginen, have 'muligvis tildels heller ikke oprindelig været

fuldt så store. Flere hlade ere stærkt slidte — 7 næsten ulæse-

ligt — eller beskadigede ved småhuller og rifter. Storre he-

skadigelser have hl. 1 (nogle linjer hortskårne foroven), 2 (over-

skåret på langs, dog ikke defekt), 8 (heskåret foroven), 10

(hensmulrende ved inderkantens øvre del), 13 (tildels tdæseligt

samt heskadiget ved indre kant). Disse hlade ere — med und-

tagelse af hl. 4 og 7 — af Gudhr. Vigfusson sammenstillede som

henhørende til samme membran, tildels udiagne af 325, VIII.

Konunga sdgur (fragm.).

Indhold:

Bl. 1—7'. Sverris Saga. Seks brudstykker, hl. 1—2

fortsættende hinanden, der gå fra „pf'Su maali enw kojnmgi",

FMS VIII, 72, til sagaens slutning.

Bl. T""— 7'. Håkonar saga Sverrissonar — i umiddel-

har fortsættelse af foregående. Brudstykke, aftrykt FMS IX,

214—10.

Bl. 8—12. Håkonar saga Håkonarsonar. Fem brud-

stykker, heg. „(Kolb)æin(ii) kettu hryo", end. „vpp vnd?r

kuoinn eEw", FMS IX, 400—X, 139.

Bl. 13—14. Magniiss saga lagabætis Håkonar-

sonar. To brudstykker, aftrykte FMS X, 15.^)—03.

Vedlagt er en for Arne Magnusson (af p(hdur pardarson)

udført afskrift af bl. 13 (Bl. 1—3 i 4^).
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Herkotnst og hist.: Bl 2^ og 4^ findes i marginen med en hånd fra 17. årh.

navnet Snæbjorn Steffånsson, bl. 11^' „rsoJe afgeijrroii". Om bladenes er-

hvervelse meddeler Arne Magnusson: 4) „fetta Sverris fågu blad feck eg

1706 af Arnå Hannefssyiie, og hafde hann ^ad fundid j rufle a ytra Holme,

og var par eckert meira Jjefs flags. f>ad er manifefté ur fama volumine

fem ^ad eina blad ur Magnufs f6gu lagabætis er eg fenged hefe utan af

Kvere Haiuiefar forleiffsonar" (skrevet for A. M. på en vedhæftet seddel),

9) „i Reyk hoUte 1707" (noteret i øvre margen Qr), 10) „Ur Aufb fiordum

niV^ (noteret i nedre margen 10 0^ 13) „fetta blad var utanum qver, er att

hafdi Hannes f>orleifsfon" (egenhændig seddelnotits). Endvidere hører ifg.

FMS IX til bl. 7 et papirsblad med påtegning af Arne Magnusson, ifg.

hvilken han mente at have købt det som omslag om en bog på en Københavnsk

avktion.

Benyttelse og beskr. : Af de bevarede blade ere bl. 1—7 beskrevne i FMS VIII,

s. XVII—XXVII, henholdsvis som fragm. 2—5, 7, 10, 14, bl. 7—12 i FMS
IX, 8. IX, XVII- VIII, som fragm 1, 3, 4, 6, 8, 9, bl. 13-14 i FMS X,

s. V-VI; Icelandic sagas I, London 1887, s. XVII, XX (cit. C).

AM. 325 XI 1—3, 4to. Perg. (dog frgm. 2q papir). Brudstykker af for-

skellige håndskrifter.

I. 25,5 X 19,5 cm. å hl. Tospaltet, lå. århs heg. Røde

overskrifter og initialer. Bl. 2*' tildels ulæseligt ved slid, bl. 3

stærkt beskadiget ved beskæreise, bl. 4 flere store huller.

Noregs konunga sdgur.

Indhold:

Bl. 1. Olafs saga Tryggvasonar, beg. „(Ii)p5e nætr.

pau komo", ender „fva harQlega fem h.ann yar^, Heimskr.

(Unger) s. 125—29.

Bl. 2—4. Olafs saga hins helga, tre brudstykker, beg.

idæselig bl. 2'\ hvorefter bl. 2" følger „getit arnliotz ok ^at

med", end. bl. 4" „leika anwat. pa r(ei)ddiz", ib. 406—24.

2. blafs saga hins helga Haraldssonar.

a (28,7 X 21 cm. 2 bl. 14. årh. Bl. r—2'' stærkt slidte

og sværtede).

Bl. 1 beg. „mey hornum unåT (sål.) icim hallda", ender „at

ec ætla bi(o)5a", Saga Ol. k. h. Chrania 1853, s. 144—47.

Bl. 2 beg. „lapii gamall oc g02piligr.", ender „pa [er] konwigr

feti ifjr", ib. 176—SO.
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I'ii det tilhørende omslag meddeler Arne Magnusson „felTc 2. inn-

16gdu bl6d fan« eg 1718. iii7iani liryggnum ii einnc Iarda})ok yfirThroiid-

hiems Capitels indkomlber giordre 1G18. hveria iardabok eg eignaft.

hatde 1702 efter Etats Raad Jens Rofencrantz. enn ecAj athugad hana
l'o grant fyrr enn nu bokinn var innfaumud, og l)e(Te 2 bl6d I6gd

inwani pergamented til fcyrktar vid bryggen«. Bokin« er famantekin i

Nidarofe, og l'o (oefad) bl6din |)ar innani hana 16gd".

b (J^Uj X ^0,7 cm. 1 bl. 14. årh. Tospaltet. Røde over-

skrifter og initialer. Mange mindre hidler).

Beg. „. . . . hapi vent madr gopgaz(tr)", ender „en pen er

fua fegia telia", Saga Ol. h. h. Chrania 1853^ s. 184—88.

På en vedhæftet seddel oplyser Arne Magnusson „J>etta blad ur Olafs

Helga S6gu feck eg 1717. fra Islandi fra Monfr Ormi Dadal'yni".

C (29,7 X 21,s cm. 2 II. C. 1300. Hullede og stærkt be-

skadigcde; af bl. 2 er ydre, storre halvdel bortskåren; ydersiderne

sværtede).

Bl. 1 beg. „. . nv fiprt« iegir ho»", ender „at hacow ;\arl

tyndiz i", Saga Ol. k. h. Chrania 1853, s. 191—92.

BL 2 beg. ^(yauka^orir iil orrosto med homtm", ib. 204,

ender næsten idæseligt.

d (28,9 X 20,s cm. 1 bl. Tospaltet. C. 1400. Svage spor

til initialer og overskrifter).

Beg. „Komt/jgr vt tzl fiopar", ender „fkipit var gott ok

miog vandadr", Saga 6l. k. h. Chrania 1853, s. 110—13.

På det tilhørende omslag udtaler Arne Magnusson^ at dette blad utvivl-

nutnt har haft hjemme i det i katalogen over „Bibliotheca Refeniana" s. 259

som nr. 37 anførte håndskrift (ifg. katalogen „Codex Islandicus M. S. in

pergameno continens historiam Olai sancti Haraldi filii"), hvori et læg

helt manglede, og giver forskellige oplysninger om denne membran.

e (23,a X 20,9 cm. 2 hl. C. 1300. Nedre margen og af

hl. 1 endvidere én linje forneden bortskårne. Røde overskrifter,

flerfarvede initialer ; lyst og vel tilberedt pergament).

Bl. 1 J)eg. „harm halpa m62k gullz.", ender „at par var

hjn fapnad:", Saga Ol. k. h Chrania 1853, s. 86—88.

Bl. 2 beg. „pa er peir h6p9o plytt", ender „potti fer moti

fkapi" (med efterfølgende overskrift), ib. 91—94.
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f (22fi X 16,7 cm. 2 hl. Tospaltet. 14. århs sidste kalvdel.

Spor til farvede overskrifter og initialer. Af hl. 1 er øvre halvdel

hortsMren).

Bl. 1 heg. „'pviat nordmenn oc dan«**", ender „nepwdi gn

laenn ttl pa", Saga Ol. k. h. Chrania 1853 s. 100—108.

BL 2 heg. „haww bændom 02d. oc fætti pmg" ender „ibravt.

p02ir vard fva", ih. 121—24.

g (19^ X 15,7 cm. 4 hl. Tospaltet. C. 1300. Spor til røde

overskrifter og forskellig farvede initialer. Alle hladene ere he-

skadigede. Af hl. 1 er den hele., af hl. 2 den halve ydre spalte

hortskåren og hægge hlade desuden heskadigede ved et tværsnit,

af hl. 3—4 ere nogle linjer foroven hortskårne).

BL 1 heg. „dyRnar oc la/t k.onungi'\ ender „Bvpv hand-

ga^w(gv)", Saga Ol. k. h. Chrania 1853, s. 119—22.

BL 2 heg. „ftvnd td "pesi er her com^^ fa/gvnm", ender

„a pvwd SLYnunåar k.onungs''^ ih. 130—32.

BL 3 heg. „oc bvndv pat pa fvarda/gvm", ender „no2pr vm
lapar. pa", ih. 179—82.

BL 4 heg. „d: fivct idalnvw", ender „hva/ffvw« hvwdma/2g-

[vm let]", ih. 187—90.

h (16,7 X 15,7 cm. 2 hl. Tospaltet. 14. århs heg. Bøde

overskrifter, forskellig farvede initialer. Sægge hlade, særlig

hl. 2, heskadigede ved heskæring forneden og langs ydersiden;

bl. i*"

—

2^ tildels ulæselige ved slid).

Beg. „epter erendum fmum", Saga Ol. k. h. Chrania 1853,

s. 193—96, ender ulæseligt omtrent i kap. 190.

i (24,3 X 16,5 cm. 1 hl. Tospaltet. 14. årh. Bøde over-

skrifter, ornamenterede initialer. Af de øvre hjorner er et mindre

stykke afskåret).

Beg. „(Svi)piod en honungåomi haws", ender „dyrum præk-

dreyra", Saga Ol. k. h. Chrania 1853, s 13—16.

k (20,9 X 16 cm. 2 hl. 14. årh. Af hl. 1 er ydre halvdel

hortskåren, hl. 2 er heskadiget ved flere huller).
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/>*(//. „eignin er hunu fkylldi j)au ion geUi", ciulcr „uk

ætla ek hawn oS allol)ar(pan)", Saga Ol. h. h. Chrania 1853,

s. 145—49.

1 (lO^i X 17^3 cm. 1 hl. C. 1400. Beskadiget forneden og

hist og her ved indre margen, samt med skriften udskrdbet på

bagsiden).

Beg. „fik. Sighvatr kuad", Saga 6l. k. h. Chrania 1853, s. 35.

m (2 hl. 21 X 15,2 og 23 X 13 cm. 14. årh. Bl. 1 er

beskåret foroven, har flere mindre beskadigelser, samt skriften

hist og her opfrisket; bl. 1" stærkt sværtet. Bl. 2*' har den opr.

skrift udskrabet, hvorefter siden er (bagvendt) beskreven med en

hånd fra c, 1600. Uagtet en noget forskellig karakter synes de

to blade at høre sammen).

Bl. 1 beg. „fattzr at finm", ender „er pu ert mer hand-

gmgiN.", Saga 6l. k. h. Chrania 1853, s. 98—99.

Bl. 2' beg. „ecki vi9 hialpa", ender „op oli pylki a vpp-

Wndum.", ib. 110.

Bl. 2'' „Bæn Hieronimy", o: Bortmaning af sygdom

(kveisa).

Arne Magnusson har givet bl. 1^ følgende påtegning på foden „Fra

Gudrunu Ogmundar åottur i Flatey: 1707". På en til bl. 2>' fastklæbet

seddel har han noteret „Fra Capitain Magnufe Arafyne 1727. og hafde

hann hetta blad feinged ur Isafiardar Syflu".

n (19 X 15 cm. 1 bl. 14. årh. Stærkt slidt og beskadiget,

navnlig foroven).

Beg. i y^Glælognskvida"" , Saga Ol. k. h. Chrania 1853, s. 230.

På bagsiden er med en hånd fra 17. årh. skrevet et par personnavne.

O (9,2 X 10 cm. 1 bladsiump, bestående af ydre kolonnes

øvre tredjedel af et tospaltet blad. 14. århs. slutning).

Beg. „pa kallar ^onungr paw^at", ender „Sva kalla fuiar

eign", Saga 6l. k. h. Chrania 1853, s. 64— 65.

p (22,5 X 18 cm. 1 bl. o : brudstykker af et sådant, næsten

helt ødelagt. To.^paltet. 14. årh).

Beg. i 47. kap., Saga 6l. k. h. Chrania 1853, s. 48.
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q (18 X lé,7 cm. 3 hl. Tapir. 17. årh. Ify. A . M. skrevet

af præsten Jon Olafsson på Lambavatn. Bladene, der navnlig i

marginen ere beskadigede , ere reparerede ved paklæbede papirs-

strimler).

Indeholder en fra en dansk oversættelse af de norske

kongesagaer på Islandsk overført beretning om forbered-

elserne til slaget ved StiklastaSir.

På et tilhørende blad meddeler Arne Magnusson følgende om disse

blade „f>erre 3. bl6d lagu innani 3'^ qverenu fra endanum (i hvilket hskr?),

I)ar fem i vantar 2. bl6d midt i arkinu. f>au eru transfererud ur Ddnrku.

og eru med hendi S"" Jons Olafsfonar å Lambavatne [imo, ex Danico

impreffo translata funt; contuli.]".

Anføres hos G. Storm, Snorre Sturlassons Historieskrivning, Kbh.

1873, s. 216.

3. 20^8 X 15,2 cm. 2 bl. 15. årh. Ydersiderne temlig slidte.

Magnuss saga hins goåa.

Bl. 1 beg. „(ftill)ingo Ytå (?) alla hlvti", ender „J)i??lik

kenwmgar 02d yoyo j q«;£edi(nv)", Flatb. III, s. 268— 69.

Bl, 2 beg. „bardaga ok \ar hann far miok", ender „at menn

lagv", ib. 277—79.

070. AM. 326 a, 4to. Fap. 21 1 X 16,4 cm. 29 bl. G. 1700. Sh: af Asgeir

Jonsson.

„Hernings t>attr".

Standser afbrudt bl. 29'' med ordene „fram
|
um jolinw . .

.".

Herkomst og hist.: I øvre margen bl. i'" har Arne Magnusson noteret „Ex
Codice membr. Regio continente Vitas Regum Norveg". J marginen ud for

titlen har Gudbr. Vigfusson tilfojet „Ex cod. optimo deperdito".

Benyttelse og beskr.: Icelandie sagas I, London 1887, s. XXXV.

071. AM. 326 b, 4to. Pap. 21 X 16^ cm. 52 bl. G. 1700. Skr. af Asgeir

Jonsson. Adskillige varianter og rettelser ere tilfojede af Arne

Magnusson, der også selv har skrevet hele bl. 19^, som optages

af to tillæg.

„Hernings faga". Overskriften er tillagt af Arne Magnusson.

I bl. V øvre margen har Arne Magnusson skrevet „Ex

Codice Flateyenfi". Dette gælder dog kun bl. 1—21, der af
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A. M. er suppleret efter AM. 326 a, 4'"; derefter følger for-

tællingens slutning efter Haukshok.

Bethytielse og beskr.: GrOnl. hist. M. II, 654—55.

1072. AM. 326 c, 4to. Pap. 39,5 X 19,i cm. 4 bl Tospaltet. 17. årh. Alen

plads for initialer. De sidste P/2 spalter ubeskrevne. Ved

folieringen 183—86 viser dette hsJcr. sig som en del af et

storre hele.

Hernings [låttr.

Inddelt i 8 kapitler; standser afbrudt med ordene „og

spurdi huerfu fared hefdi".

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„Hernings fattur Ur bok S'' forfteins Biårnsfonar {mil. AM. 158, fol), lem

fidan kom i eigu Sigurdar Biårnsfonar 16gmanws, og fidarlt i minar hondur".

1073. AM. 326 d, 4fo {en tid indlemmet i Add. 89 c, 4'°). Pap. 20 X 15,8 em.

16 hl. 17. århs slutning.

Hernings saga („Her Byriar Hernings Saugho").

Standser afbrudt bl. 16^ med ordene „grid framwi vm Jolinw".

[Ifg. den gamle katalog skal AM. 326, 4^" oprindelig have

indeholdt „Sex Exemplaria" af Hemings pdttr.]

1074. AM. 327, 4to. Perg. 22,5 X 15,3 cm. 92 bl. C. 1300. Rode kapitel-

overskrifter, forskellig farvede initialer. Til betegnelse af la-

kuner er efter bl. 85 og 86 indsat et ubeskrevet papirsblad samt

ved membranens slutning flere sådanne. Bl. 1^, opr. ubeskrevet,

hærer flere mindre notitser, andre sådanne findes adskillige steder

i marginen, deraf dog nogle i nedre margen (bl. 22^, 32",

40", 69") helt eller halvt udskrabede; af bl. 92 er nedre margen

bortskåren. Bl. 29" bærer i marginen et fantasi-våbenmærke,

bl. 34'', 53'', 63" ses menneskelige afbildninger, bl. 83" en

kronet løve.
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Sverris saga.

Ender defeld med ordene „at litit yar td matarmf anrmt

en", FMS VIII, s. 440.

I marginen findes på adshillige steder norsk-danske indholds-

henvisninger fra c. 1600 og omtrent samtidige kapitel-tal; hl.

25"—26'' endog en- dansk indholdsangivelse af et længere

stykke af sagaen. Bl. 1^ og 59 '' (i marginen) forekommer hen-

holdsvis PI2 og 1 linje skrevne med halvt udviskede runer.

Endvidere hærer hl. V et oldnorsk-latinsk possessions-vers og,

en latinsk Maria-anråbelse (hægge fra 14. årh.); Maria-anråb-

elser findes også flere andre steder. Bl. 48" og 55"—SS"" fore-

komme latinske vers, tildels af obscbnt indhold.

Herkomst og hist,: Oplysninger om dette hskrs ældre historie giver den efter

ovennævnte oldnorsk-latinske vers bl. V' følgende sætning „jstud opus afser««

(ikke isserus som i FMS VIII antaget) fecit", hvorimod det verset begyndende

navn på ejeren er udskrabet; bl. 55 '^ står imidlertid med en samtidig hånd

„Jjæffa bok a ældridli". Bl. 34^ er skrevet „rra |)oio fendi herra Sigurdi

logmanm", hvormed kan sammenlignes en brevformular 6/. 69'^ udstedt af
„fiugurder". Bl. 57'' forekommer navnet „figvrdi jireshyter Gudlavx fon"-

I A3I.435a, å'" bl. 40"—41 meddeler Arne Magnusson om dette hånd-

skrift „Sverris Saga 4'°. elegans Codex, mutilus in calce. feffa bok feck

eg i Biårgvin af Mag. Edvard EdvardPyne, Conrectore tiar.

Sverris fégu tJefPa 4*° hefi eg uppPkrifada in Fol ined hendi Asgeirs

(o: AM. 79, fol.), og fer hun med mier til Danmerkur, nu 1708. S^ Jon

Halldorsfon i Hitardal, hafdi hana til låns fra mier 1710. og fkrifadi af

henni Copiu fin fig".

Benyttelse og besTcr.: Heimskr. IV, Havniæ 1813; FMS VIII (facs); Gronl.

hist. M.II, 229; Ant. Busses, II, 76.

AM. 328, 4to. Fap. 20,2 X 16 cm. 37 hl. 17. århs slutning. Hist

og her rettelser og marginal-noter af Torfæ^is. Hskr. er gennem-

skudt med ubeskrevne blade. Bindet betrukket med beskrevet og

med nodetegn forsynet perg. fra et latinsk ritiial-hskr.

Håkonar saga Sverrissonar ((ruthorms ok Inga).

Overskrift „Upphaf Hakonar Sverris Sunar
|
er hann var

til konongs. tekinn".

Stammer fra AM. 47, fol.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel er for Arne Magnusson

noteret „Fra Sal. AffelTor Thormod Toruefens Enke 1720. Num. 11".
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107G. AM. 320, 4to. Pap. 20.j x 16 cm. 20 hl. C. 1650—1700. Sammen-

sat af tre, oprmdeliy ikke sammenhørende stykker.

Indhold:

1) Bl. 1—3. „|>attr fra Sigur|)i konungi Slefu 1 fyni Gunn-

hilldar".

Egenhændig afskrevet af Arne Magnusson., der hl. V har

tilfojet „Ex cod. Flat. pag. 6",

2) Bl. 4-16. Hernings påttr.

Standser afhrudt med ordene „og spurdi huorfu farift heffdi".

På et foran indsat blad meddeler Arne Magnusson „Fra Madamf
Elinu J»orlq,ksdottur feck eg 1707. S6gubok. hvar a voru:

Gunnars Saga Kelldugnupsfifls

Hrafukels Saga Goda.

2. æfintir auibfirdfk

Gunnars Saga |>idranda bana

ur Vopnfirdinga Tågu.

Vigafkutu Saga
Vallna Liots Saga.

og fidarlt allra \>eCCe

Hernings l)attur, hvem eg fkilde fra bokinnc, l)å bana innbinda liet.

Hr. i)orlakr hafdi att {jeffa bok 1652".

3) Bl. 16—20. „Fra Helga OC Ulfe". Asgeir Jonssons hånd.

Ved fortællingens hegyndelse har Arne Magnusson noteret „Ex

Codice Regio Flateyenfi Col. 86".

Den gamle katalog nævner ikke 2), derimod to eksemplarer

af 1), det ene „med hende Ions Torvafonar", og „Um Olaf

Helga ur Flateyarbok med hende A. Magnusfonar".

1077. AM. 330, 4to. Pap. 20,? X 16,8 cm. 107 hl — heri indbefattet sedler

og strimler (hl. 23, 44, 46, 47, 50, 58, 64, 82—83, 106). Skr.

1632. Af fortalens foliering ses, at de to forreste blade (titel-

blade) mangle. Adskillige rettelser og hist og her i marginen

typografiske anvisninger.

Norges beskrivelse.

Er et ældre udkast til Norrigia illustrata af Jens Lauritz-

• son Wolff, Kbh. 1661.

Ved håndskriftets slutning står med en anden hånd „Denue

Bog hafuer ieg igennemlæft, oc
|
befundet den nyttig at

være.
|
Peder Gelftrup."



573

Herkomst og hist.: På et foran indklæbet blad meddeler Arne Magnusson

„I bland de MScripta, fom i Febraario 1726. bleve foldte paa EtatsRaad

Roftgaards auction, Ibod Specificeret i Catalogo Num. S08 Peder C lau-

fens Norriges Befkrivelfe (således også opført i den gamle katalog),

ipfum exemplar, qvod Typographo ad impreffionem ufur-

patum fiiit, manu cenforis Academici, Petri Geirirupii notatum
in fine. in 4*°.

Men dette er, uden ald tvifl, icke Paa. Dette er det Camwe Exemplaret

fom var paa EtatsRaad Rotbgaards auction, hvor ieg (A. M.) det og kiøbte".

Benyttelse og beskr.: Arkiv for nordisk Filologi JF, 95—96.

078. AM. 331, 4to. Pap. 19 X 15,4 cm. 75 U. 17. årh. Stærk hesTcæring

af øvre margen. Af hl. 28 ere omtrent to tredjedele uhe.sJirevne,

med åben plads for storste delen af hcskrwehsen af „Qviendiz

heide",

„Wtskyring wm Noreg".

o: Islandsk oversættelse o/" Peder Claussons Norges beskrivelse.

079. AM. 332, 4to. Pap. 19,6 X 15,3 cm. 34 hl. C. 1700. Skr. af Asgeir

Jonsson.

Orkneyinga saga (fragm.).

Bl. 1

—

1" beg. „En fyii«V lians eptir han«", end. „und?r

lytr at ftunda
|
En", Icelandic sagas I, s. 3—10.

Bl. 7^—21'' heg. ,.jarli pa^ allt", end. „ouosto pcjrar
|
getr",

ih. 27—40.

Bl. 21^—27^^ beg. „oc potto pe?r", end. „at p«r fkylldo
|

pegar", ib. 179—85.

Bl. 27''—34 beg. „peera anwaR nie5 iij maN", end. „frendi

Sveins pe?r koUo", ib. 197—203.

Herkomst og hist.: Disse brudstykker ere afskrevne efter en nu tabt membran,

som det fremgår af Arne Magnussons tilhørende seddelnotits „Ex fragmento

membr. Univerfit, Hafn.".

Benyttelse og beskr.: Orkneyinga saga, Hafniæ 1780, s. X; Flatb. 1860—68,

s. VIII; Icelandic sagas I, London 1887, s. XI, XXII, XXIII.
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1080. AM. 333, 4fo. Pap. 20^, x ICk^ nu. ns hl. 17. årh.

„Savgv t>attvr Ap |
Orkneyinga Jøllum".

lietiyttel^e og beskr.: Orkneyinga saga, Hafniæ 1780, s. X.

1081. AM. 334, 4to. Pap. 19,s X in,i cm. 36 hl 17. årh. Sammensat af

to fotshellige håndskrifter.

I. Mellem hl. 4 og 5 findes en defekt, af hl. 28—30 er kim

en strimmel nærmest indre margen hevaret; ender defekt.

1) Bl. 1—21\ „pæiynga faga" (sål).

Beg. „menw piandui var huojium manwe p2ydari", hvorfor

Arne Magnusson har antegnet „vantar upphafid". Indeholder

med nogen fravigelse af originalens orden, og tildels udtogsvis

dele af Færeyinga saga i Flateyjarbok.

2) Bl. 21^—27'. „Hioa t>attui".

3) Bl. 27'—30. Audunar påttr vestfirzka — senere over-

streget. Ender defekt.

II. „t>attur pra Isrande ok Færeyingum". Bl. 31— SG Af

hl 31 er en stump forneden afrevet.

Indholdet stammer fra Flateyjarhok.

1082. AM. 335, 4to. Perg. 22,s X 15,6 cm. 35 hl C. 1400. Forskellige

hænder. Bl. 1^ léeskrevet. Bladene cre tildels stærkt slidte

og skriften mere eller mindre afMeget , hl. 32 og 35 ere he-

skadigede foroven, og flere blade hære ved rifter og på anden

måde spor af dårlig hehandling; adskillige marginal-kradserier.

Tarvelig udstyring med kapitelover.skrifter og initialer; i ny tid

ere overskrifter over indholdets hovedstykker tilsatte. Den op-

rindelige indhinding er et omslag af sælhundeskind.

Indhold:

1) Bl. 1'—ll^ Sturlaugs saga starfsama. På en vedlagt

seddel har Arne Magnusson afskrevet de 3 første, vanskelig læ.se-

lige linjer.

2) Bl. 11'—14^. Um Samson o: hihelens Samson.

3) Bl. 16'— 16^ Af primr kumpånum.
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4) Bl. 16'—18\ Af |)rimr t)j6fum i Danmork, hvorefter på

samme side følger

6) Småstykkerne LVII—LX i „tsleudzk Ævent^ri".

6) BL 19—31'. Gibbons saga.

7) BL 31^ (c. 1600). Hvad anråbelse af set. Doro-

thea kan bevirke (IsL).

8) Bl. 31'—34\ Drauma-Jons saga.

9) BL 34^^^—36. Af romverska dåranum.

Codex ender defekt^ idet efter stylike 9 en ny fortælling be-

gynder bl. 35^ sidste linje.

På en tilhørende seddel giver Arne Magnusson indholdsfortegnelsen.

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. III (Sturl. starfs.); K. Gisla-

son, 44 Prøver (Af pr. hump.}; H. Gering, Islendzk Æventyri, Halle 1882;

J.porkelsson, Om digtningen på Island' i det 15. og 16. årh., Kbh. 1888, s. 178.

083. AM. 336, 4to. Pap. 20,3 X 15,7 cm. 65 bl. 18. årlis bet/. Skr. af

pordur pordarson (ifg. d. gi. katalog).

Sturlaugs saga starfsama.

Beg. defekt med ordene „pcfra legzt i hernad med fkip

pezra".

Afskrift af membranen AM. 589 f,
4'".

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. III.

084. AM. 337, 4to. Pap. 21 s X 17 cm,. 39 bl. 17. århs slutning. Bindet

er betrukket med et beskrevet dobbelt-blad (Perg. Isl. 17. årh.),

der indeholder brudstykke af Kristinréttr Arnå biskups.

„Saga af Sturlauge Starffama".

Overskriften er tilfojet af Arne Magnusson.

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. III.

1085. AM. 338, 4to. Pajh 20,, X 15,s cm. 88 bl. C. 1700. Skr. af Eyjolfur

Bjornsson.

Gongu-Hrolfs saga.

Afskrift efter membranen AM. 152, fol.
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Ilerkonisf og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson

skriverens navn og tilfojer „ex membi-anfl. in folio, er eg feck af Vigfufe

Gudbrandfsyne".

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. III.

1086. AM. 339, 4to. Pap. 20,b X 16,^ cm. 42 hl. C. 1700.

„Sagan af Fridpiofe
|
enom Frækna''.

Skal være afskrift af AM. 173, fol.

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. II.

1087. AM. 340, 4to. Tap. 17,s X U., cm. 156 hl 17. årh. Skr. af Jon

Gissursson. Bl. 114 tilsat og skrevet af Aine Magnusson, der
o

også har rettet hist og her i teksten. Pagineret 1—312. Ahen

plads for hegyndelses-initialer. Bindet er hetrukket med beskrevet

perg. fra et tospaltet kirkeligt hskr. (Latin).

Indhold:

1) Bl. 1—12^. „Sagan ap Hallbyrne Halptrolla og hans
|

syne Katie Hæng".

2) Bl. 12^—18. „Sagan/? ap Gryme syne Kietels hængs".

3) Bl. 19 - 79^ „Sagan ap Orvar Odde" — over.skriftcn

tilfdjct vistnok af Arne Magnusson.

4) Bl. 79^^—96. Ans saga bogsveigis („Hier Byriast saganw

ap An er komenw
| var fra Katie hæng").

5) Bl. 97—113. „Sagan/7 ap Eigle einhenta". Efter .sagaens

slutning ere tre linjer overstregede; derunder står warw^/ „Wiiim".

6) Bl. 114-31\. „Saga ap Haldane Eyfteinsfyne".

7) Bl. 131'~47\ „Sagan/7 ap Herraud og Bdfa".

8) Bl.' 147^—66. „Saga ap Jjorfteyne Bæarmagn".

Herkomst og hist.: På en tilhørende seddel har Arne Magnusso7i notei'ct

„Komner til min fra Halldore Einarsfyne". — På bindeis første inderside

har han skrevet indholdsfortegnelse.

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. II—III; FMS III (porst. b.);

Ant. Russes /, 224 (Uerr. ok B.); Orvar-Odds saga, herausgeg. v. M. C. Boer,

Leiden 1888, s. V, XLIX.
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L088. AM. 341 a, 4to. Pap. 30,^ X 16^ cm. 67 hl. C. 1700. Shr. af

Eyjolfur Bjornsson.

I^orsteins saga Vikingssonar.

Afskrift efter membranen AM. 152, fol.

Herkomst og hist.: På en tilhørende seddel meddeler Arne Magnusson skriv-

erens navn og tilfojer „ex membranå in t'olio er eg teck af Vigtufe Gud-

brandsfyne".

Benyttelse og beskr.: Fomaldar sogur Nordrl. IL

1089. AM. 341 b, 4to. Perg. Us X 12,7 og 21,6 X Us cm. 2 hl. 17. årh.

Bisse med en flygtig og uøvet hånd skrevne blade — hvis perg.

synes én gang tidligere benyttet — have i sin tid været udtagne

af AM. 341 a, 4^" og overførte til Addit. 89 c, 4'\

t>orsteins saga Vikingssonar.

Bl. 1 beg. „kow a anxlinwa", ender „en boga itieingur

a hendz". Fornaldar sogur Nordrl. II, s. 398—99.

Bl. 2 beg. „hawn plakti j sundMr ap sa:um", ender „geingu

pm pa jnw j ja2dlius|id". Ib. 416—17.

1090. AM. 342, 4to. Pap. 19,6 X 15,4 cm. 115 bl. 17. årh. — skr. 1653

med undtagelse af bl. 1—32, der skyldes en særlig hånd og ikke

opr. have hørt sammen med det efterfølgende.

Indhold:

1) Bl. 1—32'. „Sagan/i Af |>orfteine
1
Vijkings syne". Bl.

32" ubeskrevet.

2) Bl. 33—66'. |>orsteins saga Vikingssonar. Åben plads

for begyndelses-initial.

3) Bl. 56^—66. Fridt)j6fs saga frækna („Hier Byniar

SQguna Ap
|
Fndpiope Enum pzækna^).

4) Bl. 67—74'. Ketils saga hængs („HieE ByidaR |>ått

Kietils HænGs").

6) Bl. 74'—77'. Grims saga lodinkinna („Hiej Byriaft

|)åttu2 Gjijms Lodinwjkynwa sonar kietilz hængz"). Enkelte

rettelser og marginal-notitser af Arne Magnusson i dette og fore-

gående stykke.

37
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6) Bl. 77^—116. Orvar-Odds saga („Hier er wpphap a

søgu
I
62uai oddz enz vijdpQjla"). Efter sagaens slutning er

begyndelsen af en følgende saga udstreget.

Hålfdanar saga Eysteinssonar og et brudstykke af Orvar-

Odds saga, som en tid have været urigtig indsatte her., ere over-

førte til AM. 344 b, 4^.

Benyttelse og beskr.: Fornaldar aogur Nor6rl. II ; Qrvar- Odds saga, herausgeg.

V. B. C. Boer, Leiden 1888, s. VI.

1091. AM. 343 a, 4to. Ferg. 23,2 X 16 cm. 110 hl. 15. årh. Tilsyne-

ladende åben plads for overskrifter og initialer; pergamentet

mørkt og adskillige blade mere eller mindre slidte. Bl. 28 er

kun en pergamentsstrimmel, bl. 35 er tilsat i 17. årh., af bl. 47

er øvre hjorne afrevet, bl. 67 er beskadiget forneden, bl. 105 er

på bægge sider beskadiget ved beskæring; bl. 78, 82, 100, 104

have mindre beskadigelser; bl. 28" og 110" ere opr. ubeskrevne.

Ved påtegning på foden af bl. 53 har Arne Magnusson angivet,

at herefter mangler et blad; også efter bl. 103 og bl. 104 fore-

komme defekter. Hist og her findes marginalia, mest 'yngre.

Det oprindelige bind er svære træplader befæstede til et skind-

omslag.

Indhold:

1) Bl. 1—6^. laorsteins saga bæjarmagns.

2) Bl. 5^—14'. Samsons saga fagra.

3) Bl. 14'-21\ Egils saga einhenda ok Asmundar ber-

serkjabana.

4) Bl. 21^^—30'. Fibres konungs saga.

6) Bl. 30''-48\ Vllhjålms saga sjods.

6) Bl. 48''—54'. Yngvårs saga vjdforla. I sagaens slutning,

foran mbrs 16. sidste linje, falder den ved et manglende blad

bevirkede lakune.

7) Bl. 54'—67\ Ketils saga hængs.

8) Bl. bV—b%\ Grims saga lodinkinna.

9) Bl. 59^-81\ Orvar-Odds saga.

10) Bl. 81'—87'. Ans saga bogsveigis.

11) Bl. 87'—98. Saulus saga ok Nikanors.
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12) Bl. 99— 103^ Hålfdanar saga Eysteinssonar.

13) Bl. 103^—4. Herrauds ok Bosa saga. To hrudstyhher.

14) Bl. 105—8 ^ Vilmundar saga vidutan. Begynder defekt.

16) Bl. 108'—10. Meistara Perus saga.

Herkomst og hist. : På en foran indklæbet seddel så vel som i AM. 435 a, 4^",

bl. 103 V giver Arne Magnusson indholdsfortegnelse- Andre oplysninger fås

kun af håndskriftets yngre marginalier (17. årh.) bl. 74^, 76^, 104^; notitsen

bl. 76^ er skreven på fingeyri; nogle personnavne anføres.

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sbgut Nordrl. II-III; Ant. Busses I, 91 (Gr.

og Orv.), 212 (Eg. & Asm.), II 142 (Ingv. vidf.); K. Gislason, 44 Prøver

(Perus); H. Gering, Islendzk Æventyri I, Halle 1882; J. porkelsson, Om digt-

ningen på Island i det 15. og 16. årh., Kbh. 1888, s. 175, 275; Qrvar-Odds

saga, herausgeg. v. B- C. Boer, Leiden 1888, s. V, LU.

AM. 343 b, 4to. Tap. 21,2 X 15,^ cm. 36 hl C. 1700. SJcr. af Jon

Sigurdsson (den ældre). Aben plads for begyndelses-initial.

Yngvars saga vidforla.

Afskrift efter AM. 343 a, 4^.

AM. 343 c, 4to. Pap. 20,2 X 16 cm. 23 bl. 17. årh. Sidste side

(bl. 23'') tilfqjet af Arne Magnusson.

Yngvars saga vidforla („Hier biriar S6guna af Ingvare

"Wydførla").

Benyttelse og beskr.: Ant. Busses II, 142.

AM. 344 a, 4to {en tid fejlagtig opført som Addit. 76 b, 4'°). Perg.

21,2 X 15,7 cm. 24 bl. G. 1400. Forskellige hænder. Bøde

overskrifter, forskellig farvede initialer. Hist og her forekomme

yngre marginal-rettelser og lign.

Orvar-Odds saga.

Membranen har en lille rød overskrift „02var oddz faga",

en anden, med sort blæk, er af Arne Magnusson tilfqjet over

teksten.

Herkomst og hist.: På en tilhørende seddel meddeler Arne Magnusson „f>erre

Orvar Oddz Saga. var aptan vid Alexandri Magni Sdgu, med agiætri

gamalli hendi ritada (AM. 519, 4^°), Eg Separeradi I)etta. Bokina hefi eg

fengid i Norege". Bl. 10^ i nedre margen står „ek iuffe ivarfon ok ingebior".

37*
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Benyttelse og beakr.: Fomaldnr sbgur Norbrl. II; Ant. Busses I, 92; Qrvar-

Odds saga, hcrausgeg. v. B. C. Boer, Leiden 1888, s. II- V, LII.

1096. AM. 344 b, 4to. Pap. 19,a X 15,7 cm. 47 hl. 17. årh. Ifg. den gi

katalog sJcr. af Jon Torfason. Bl. 35" og 47 tilfojede af Arne

Magnussons skriver pordur pordarson. Bl. 35^ ubeskrevet.

Foran begyndelsen ere 10 linjer af en foregående sagas slutning

overstregede. Bl. 29—47 have en tid fejlagtig været indlemmede

i AM. 342, 4*^.

1) Bl. 1-35 ^ „Sagan/7 ap Ørpar-Odde".

2) BL 36—47 ^ Hålfdanar saga Eysteinssonar („Hier Hefft

Saganw af Hålfdane
|
Eysteinsfyne").

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. II; Qrvar-Odds saga, herausgeg.

V. B. c: Boer, Leiden 1888, s. V.

1096. AM. 345, 4to. Pap. 19,9 X 16,4 cm. 78 bl. 17. århs slutning. Synes

skrevet med tre forskellige hænder.

Indhold:

1) Bl. 1—8. Ans saga bogsveigis („Ap An Bogsveigir").

2) Bl. 9—29. „Saga fra (»orfteine Wykings fyne".

3) Bl. 30—60'. ,,Sagan/7 ap Heidreke Konge og Hans ætt-

møn/7um/n".

4) Bl. 50^—74r „Sagan/7 Af pe/m Boofa Hinu/w sterka

Og Heuaudi''.

6) Bl. 74^—78. „Saga Ap Hromf//7de Greypfsyne".

Herkomst og hist.: Ved de pågældende sagaers slutning findes tilfojet bl. 50^

årstallet 1694, bl 74^ 'Kalfa wyk . . 1695', bl. 78" 1696. Endvidere inde-

holder den oprindelig ubeskrevne del af bl. 29" en år 1702 skreven indholds-

fortegnelse over en samling romantiske sagaer (i alt 19), af hvilke nu de

fleste findes dels i dette tiummer, dels i AM. 536, 4*^ og 585. 4'". Derefter er

tilfojet „fefsarar bokar Regiltur sem pefsar sogur hefur jnne ad hallda:

fkrit'adar af Jone Sal. Thordarfyne Anno 1700. f>ersa fyrr nefnda Sogu

book aa eg Jon Jonfson Enn Einginn annar hueria mier Giefid hefiir minn

salugi [eirk]u fader Jon Thor[darson] M . . . Jon Jonfson med Eiginn

H[en]de. Anno 1703". Om virkelig hl. 4—8 og 30—78 ere skrevne med J. p.s

hånd, må dog synes meget tvivlsomt (sml. AM. 426, fol.). Arne Magnusson

har erholdt den hele sagasamling som én bog fra Markus Bergsson.
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Benyttelse og beskr.: Hervararsaga , Hafniæ 1785; Fornaldar sogur Nordrl.

I-II; Ant. Busses J, 114 (Herv.) ; Nordiske Oldskrifter III; J. porkelsson,

Om digtningen på Island i det 15. og 16. årh., Kbh. 1888, s. 156.

1097. AM. 346, 4to. Pap. 20^ x 15,s cm. 42 hl. G. 1700. Tre forskellige

stykker, hvert med sin hånd.

Eireks saga vidforla.

1. Bl. 1— 10. Overskrift „Sagann.
|
Af Eyreke Vijdfdrla

fra Norege".

2. Bl. 11—16. Overskrift „Eitt æpinntyr af Konge 'peim.

fem |>randwy liiet". Dette eksemplar, der er skrevet i 17. årh.,

har ovenfor overskriften slutningen (c. en halv side) af en forud-

gående fortælling udstreget og viser sig derved at have udgjort

en del af et storre hele.

I 1. og 2. forekomme egenhændige rettelser af Arne Mag-

nusson.

3. Bl. 16—42. Overskrift „Her hepr upp Saugu [ Eiriks

WidpQrla". Om dette eksemplar, der kun har de lige sider

beskrevne, meddeler Arne Magnusson på et tilhørende blad:

„f>etta Exemplar er ritad i Kaupenhafn 1727 af Jone Sigurdzfyne fra

Videdalstungu, efter Exemplare in Folio fkrifudu af Asgeire Jonsfyne
ex Cod. Flateyenfi. Asgeir hafdi fyrrum ritad l)etta Exemplar Uri mig.

Enw l)ad hafdi fidan hia mier fkiemit, fo pad eigi vard conferverad, og
er nu i fundur rifed. Ur båndunum hefur Jon Sigurdzfon iafnlega

fkrifad, enw hvert \>ad fe alltid i befta mata giort, verdur ipfe Codex
membranens ad decidera".

Ifg. den gamle katalog skulde her endnu findes et fjærde

eksemplar af sagaen.

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. III.

1098. AM. 347, 4to. Pap. 21 x 17 cm. 20 bl. C. 1700. Fem indbildes

forskellige stykker, hvert med sin hånd.

Håkonar t)åttr Hårekssonar.

1. Bl. 1—6. Overskrift „Søgu paattur
|
af | Haakoni Haa-

reksfyni". Skrevet af præsten Eyjolfur Jonsson (til Vellir).

2. Bl. 7—12. Overskrift „HISTORIA
|
Aff Hacone No-

jæna". Helt igennem kollationeret for Arne Magnusson.
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3. Bl. 13—14'. Overskrift „Æjrenwtyr ap Bondafyne

Norfkum", heg^yndelsen til „med kaupeyrer er fader".

4. Bl. 16—16'. Overskrift „Æpintyt ap einum Norfkum

Bondasine", begyndelsen til „Husfreyiu finft
|
fått til".

5. Bl. 17—20. Brudstykke, fra „hawn kuedst par lytid

til leggia" til fortællingens slutning. Derefter er begyndelsen af

en ny fortælling — omtrent en halv side — udstreget.

Benyttelse og beskr.: FMS. XI.

1099. AM. 348, 4to. Pap. 21j^ x 16,2 cm. 29 bl. G. 1700.

1) Bl. 1—25. Norna-Gests [)åttr („Her hefr patt af noma-

gefti"). Shr. af Asgeir Jonsson. Få to indlagte sedler giver

Arne Magnusson nogle genealogiske og geografiske bemærkninger.

På det tilhørende omslag, der tildels er beskrevet med danske,

historiske notitser, bemærker han om denne afskrift „ex mem-

branå Regia. Eft qvafi Meleagri fabula."

2) Bl. 26—29. „Ur Nornageftz pætti. Variæ lectiones

Codicis E-egii, aptatæ ad Apographum meum Hiftoriæ

Olavi Tryggvonii ex Codice Flateyenfi, qvod exaratum eft

manu Domini Jonæ Erlendii". Arne Magnussons hånd.

Benyttelse og beskr.: Fomaldar abgur Nordrl. I.

1100. AM. 349, 4to. Pap. 21 x 16,4 cm. 12 bl. C. 1700.

1) Bl. 1—5. „t>åttur ap l>orvalldi Tafallda". Efter for-

tællingens slutning har en halv side, indeholdende begyndelsen af

'Saga ap Barde Snæpells As', været overklæbet.

2) Bl. 6-9'. |>åttr af (>orsteini tjaldstæding.

3) Bl. 10—12. „Saga Sneglu Halla" med forbigåelse af et

storre parti i midten.

2) og 3) ere afskrevne af Arne Magnusson efter Flateyjarbok.

Herkomst og hist.: If'g. notitser på et AM^^ forsatsblad synes 1) tilligemed

flere andre fortællinger at være „ur bokum (em eg feck af S""* Olafi Gifla-

fyne å Hofi i vopnafirde". Den gamle katalog opgiver indholdet af AM.
349, 4^ således „af Ulfe Gyllde (sål.), Afgrime Syne hans og forlbeine

Tialldftæding og af Sneglu Halla ur Flateyarbok manu A Magnæi.
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f>åttr af Toka Tokafyne.

{>åttr af Eymunde Konge Hringsfyne.

f>åttr af Eigle SiduHalls Syne, og Tofa Valgautsfyne.

J>åttr af Toka Tokafyne. f>åttr af Sigurde Akafyne af Eirike Vid-

forla. |)a.ttr af f>orvallde TaPallda. J>åttr af Sigurde og Hauke, Håreke i

J>i5tto og Eivinde Rim(!)rifu", men mere end det ovenanførte findes ikke nu.

AM. 350, 4to. Pap. 21,2 X 16,5 cm. 78 hl. C. 1700. SJcr. af Asgeir

Jonsson. Bindet er betrukket med beskrevet perg., bestående af

et dobbeltblad af en codex a/"J6rLsb6k med røde overskrifter

og kolorerede initialer (c. 1600), indeh. brudstykker af „Kaupa-

bålkr".

Magnuss saga helga Eyjajarls.

Herkomst og hist. : Til titlen i den gi. katalog har Gudbr. Vigfusson fojet „Ex
Bæjarbok mbr. deperdita Arnå Magnæana"

;
på to tilhørende sedler har A. M.

givet nogle palæografiske optegnelser.

Benyttelse og beskr.: Magnusar saga Eyjajarls., Hafniæ 1780 (sammen med
Orkneyinga saga); Icelandic sagas I, London 1887, s. XXXIV-V.

1102. AM. 351, 4to. Pap. 21,3 X 16,8 cm. 22 bl. C. 1700. Bindet er be-

trukket med beskrevet og med nodetegn forsynet perg. fra et

latinsk ritualhskr.

„Sagann ap hinum Heilaga Magnuse Eyaialle".

Benyttelse og beskr.: Magnusar saga Eyjajarls, Hafniæ 1780.

1103, AM. 352, 4to. Pap. 20,5 X 16 cm. 23 bl. 17. århs slutning.

„Sagann ap hinum Heilaga Magnuse Eyaialle".

Herkomst og hist.: Er af Arne Magnusson på en foran indklæbet seddel be-

tegnet som et værdiløst eksemplar.

Benyttelse og beskr.: Magnusar saga Eyjajarls, Hafniæ 1780.

1104. AM. 353, 4to. Pap. 19,s X 15,3 cm. 61 bl. (folieret 1—62 med forbi-

gåelse af tallet 8). 18. århs beg. Af bl. 4—40 ere hin de lige

sider beskrevne.
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1) Bl. 1—3. Uddrag af Ynglinga saga og Egils

saga.

2) Bl. 4—40. Ynglinga saga, kap. 38—48.

.8) Bl. 41—62. Ynglinga saga, kap. 38—48 i svensk over-

sættelse (efter Peringskiolds udgave).

1106. AM. 354, 4to. Pap. 21^ x 16,7 cm. 33 hl. C. 1700. Skr. af Åsgeir

Jonsson. Bindet er betrukket med beskrevet perg., tilsammen

2 blade af en codex a/" Jons b ok (c. 1600, se foreg, nr), inde-

holdende brudstykker af Farmannalog og ]3J6fabålkr.

Hervarar saga ok Heidreks konungs („Her hefr upp Sogu

Hei9|reks konungs ens vitra"). •

Standser som AM. 544, 4*^ med ordene „var peira
|
vegr".

Benyttelse og heshr.: Hervararsaga, Hafniæ 1785; Fornaldar sogur Nordrl. I.

1106. AM. 355, 4to. Pap. 21,a X 16,s cm. 50 bl. C. 1700. Skr. af Åsgeir

Jonsson. Bindet er betrukket med beskrevet perg., 2 blade af

en codex a/"J6nsbok (c. 1600, se foreg, nr), indeholdende brud-

stykker af Farmannalog.

Hervarar saga ok Heidreks konungs.

Standser som GI. kgl. sml. 2845, 4^ med ordene „xij. c vapna".

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel gives nogle oplysninger om
en herfra stammende afskrift-

Benyttelse og beskr.: Hervararsaga, Hafnia 1785; Fornaldar sogur Nordrl. I.

1107. AM. 356, 4to. Pap. 20 X 15,r cm. 165 bl. G. 1700. Skr. af Eyjolfur

Bjornsson. Bl. 35"—37 ubeskrevne. Pagineret 1—330.

Indhold:

1) Bl. 1—35'. Gautreks saga konungs. Standser afbrudt

med ordene ..pvi at mier piker''.

2) Bl. 38—165. Hrblfs saga Gautrekssonar.

Herkomst og hist.: På en foran indklabet AM'^ seddel giver Arne Magnusson

afskriverens navn, og der tilfojes „ex membranå in folio, er eg t'eck af Vig-

fufe Gudbrandfsyne".
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1108. AM. 357, 4to. Perg. 20,^, X 15 cm. 19 hl. C. 1600. Skr. på tid-

ligere benyttet perg., hvor spor af ældre kolorerede initialer og

røde linjer endnu ses. Bladene ere tildels beskadigede ved indre

margen og berøvede marginen. Efter bl. 17 mangler ét blad.

Hrolfs saga Gautrekssonar („Hiez Byaiaj HRolps Søgu").

Ender defekt „longum daiugwr, ok fnerift pa manwpallid

a Suiana ..." (udg. kap. 29).

Herkomst og hist.: Ifg. to tilhørende sedler har Arne Magnusson erholdt hånd-

skriftet „Fra Sveini Jonsfyne å KrofrnePe i Stranda Syflu" med undtagelse

af ét blad (vistnok bl 18), som Ormur Dadason erhvervede „å. Finnbogast6dum
i TrekylHs vik" 1724.

Benyttelse og beskr.: Fomaldar sogur Nordrl III.

1109. AM. 358, 4to. Pap. 20,3 X 16 cm. 61 bl. Skr. 1694 af Jon Einars-

son. Bindet er betrukket med beskrevet og med nodetegn for-

synet perg. fra et latinsk ritualhskr. Titelblad og afsnitsinitialer

kolorerede.

Indhold:

1) Bl. 2. Formåli.

2) Bl. 3—7'. 'Gauta saga konungs'.

3) Bl. 7'—13. 'Gautreks saga konungs'.

4) Bl. 14—61'. 'Hrolfs saga konungs Gautrekssonar'.

Bet fælles titelblad (V) lyder 'Sagann Af peim premur

FoBnw Kongum Gauta Konge . . par Næft Er Sagan« Af

Gautrech Kong . . Sijdaft El Saganw Ap Hrolfe Kong Gaut-

rechfs3rQe og hanz poft bjædurum . . Skripad å ]302oddftødum

A Rofmhuala nefe, Anno 1694. Joneinarffon mehendi'.

Benyttelse og beskr.: Fomaldar sogur Nordrl III.

1110. AM. 359 a, 4to. Pap. 19,6 X 16 cm. 35 bl. C. 1700. Skr. af Åsgeir

Jonsson. Bl. 32'' (s. 63) findes en marginal-henvisning med

Torfæus' hånd.

Hervarar saga ok Heidreks konungs („Hervarar Saga").

Standser afbrudt, i tilslutning til GI. kgl. sml. 2845, S', med

ordene „oc ærit fe".
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HerkomM og hist.: Til dette nummer må antages at høre en fra AM. 359 b, 4^^

overført AM"^ seddel med påtegning „Fra Sal. ArrelTor Thormod Toruelens

Enke 1720. Ur Nura. 13."

Benyttelse og beskr.: Hervararsaga, Hafniæ 1785; Fornaldar sogur Nordrl. I.

1111. AM. 359 b, 4to. Pap. 19,« X 15,8 cm. 10 hl. 17. årh. To indbyrdes

uafhængige fragmenter.

Hervarar saga ok Heidreks konungs.

1) Bl. 1—8. Sagaens begyndelse til „at hid: pann pozi i

liend«/r nema.
|
Hun qvad", under titel „He2va2a2 pattur,

Hinw Gamli".

2) Bl. 9—10. Brudstykke af et andet håndskrift, heg.

„fyrfti til pessarrar ferdar tecinw", ender „oc Idgdu peir fidtwr
|

a ha/tw".

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. I.

1112. AM. 360 a, 4to. Pap. 20,3 X 14,9 cm. 67 hl. 18. århs heg. Skr. af

Sigurdur Vigfusson.

Herrauds saga ok Bosa („Hier Biriaft Sagann ap
|
Boofa

hinumm sterka og
|
Herraude Hrolpsfyne").

1113. AM. 360 b, 4to. Pap. 29,^ x 18,a cm. 10 hl. Skr. 1663.

Herrauds saga ok Bosa („Hier biriaft saganw ap Boofa

hinum sterka og Herjraude Hrolffsyne").

1114. AM. 361, 4to. Pap. 19,7 X 17 cm. 15 hl. 17. årh. lo stykker, hvert

med sin hånd.

Herrauds saga ok Bosa.

1) Bl. 1—9. Overskrift „Saganw Åå peim He22aude og

Baugu Bofa".

2) Bl. 10—15. Overskrift „Bosa saga'' — foran disse ord

har Arne Magnusson tilfojet „Baugu" og i øvre margen noteret

„ex membranå qvam habeo".

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. III.
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1115. AM. 362, 4to. Pap. 21 x 16^^ cm. 24 hl. C. 1700.

Herrauås saga ok Bosa („Nu Byriast Saganw af Boofa

hinumw
| sterka og Herraude").

[Ifg. den gamle katalog skulde endnu et eksemplar af sagaen

findes under dette nummer.]

1116. AM. 363, 4to. Pap. 19,e X 16 cm. 24 bl. C. 1700. Tre stykker,

med to forskellige hænder. Bl. 7—8 ubeskrevne.

Indhold:

1) Bl. 1—6. „Søgu|)attur Ap llluga
|
Grydarpostra". Ved

fortællingens begyndelse har Arne Magnusson skrevet „effter

hendi S'' Jons i Villingali.".

2) Bl. 7-14. „Sggu|)åttu2 ap llluga Gridaipoftia" — af-

skrevet af Arne Magnusson. Efter fortællingens slutning er den

følgende side (bl. 14"), der har indeholdt begyndelsen af en til-

svarende latinsk oversættelse, overstreget. Pagineret 545—56.

3) Bl. 15-24. „Søgupåttur Ap Giapa Ref | Og DalaFyplum/w"

0: Gautreks saga konungs (og Gauta kgs.).

Benyttelse og beskr.: Fomaldar sogur Nordrl. III (III. Gr.).

1117. AM. 364, 4to, Pap. 21,5 X 16,5 cm. 326 beskrevne bl. (omslag og

sedler iberegnede). C. 1700. Består af opr. løse læg og blade

samt adskillige oktavsedler; med enkelte undtagelser Arne Mag-

nussons egen hånd. — Enkelte stykker ere udtagne af Addit.

66 og 84, 4^.

Ar! frodi — jslendingabok.

Samlinger til oplysning om Are og hans værk af historisk,

genealogisk og kronologisk art; heri uddrag af sagaernes og

nyere forfatteres udtalelser om ham, notitser om hans samtidige,

om Islands gamle literatur, noter til Islendingabok osv.

Må antages at have hørt til forarbejderne til Arne Mag-

nussons påtænkte udgave af Islendingabok.
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1118. AM. 365, 4to. Pap. J30,t X 16,b cm. 47 hl. (heri indbefattet endel

indskudte notitssedler). C. 1700. Skr. dels af, dels for Arne

Magnusson.

Islendingabbk »; Den islandske tekst med lige over for

stående latinsk oversættelse.

Bl. V hærer kun nogle overstregede notitser; over den is-

landske tekst bl.r står „ARÆ MULTISCII
|
Liber Islandonim"

— denne er helt igennem med A. M.s egen hånd, oversættelsen

derimod kun rettet af ham.

Benyttelse og beskr.: Ant. Arner. s. 206.

1119. AM. 366, 4to. Pap. 19,7 X 15,^ cm. 57 bl. C. 1700. Skr. af Arne

Magnusson. Kun hveranden side (med undtagelse af det senere

indsatte hl. 53 de lige sider) beskreven. Bl. 34 blank.

islendingabbk.

Afskrift af den islandske tekst, idet plads er ladet aben for

den tilsvarende latinske oversættelse, således som det er antydet

ved de på de ulige sider tilfojede kapiteltal og overskrifter.

Benyttelse og beskr.: Islendinga sogur I, Kbh 1843 ; Th. Mobius, Aré's Islånder-

buch, Leipzig 1869.

1120. AM. 367. 4fo. Pap. impr. 19^ X 15 cm. 12 bl. Bindet er betrukket med

beskrevet perg. fra et stærkt ornamenteret, latinsk kirkeligt hskr.

islendingabbk.

Et eksemplar af den på Island trykte udgave med titel

„SCHEDÆ
I

ARA PRESTZ |FRODA|Vm ISLAND.
|
Prentadar

i Skalhollte ap Hendrick Krufe.
|
Anno 1688".

1121. AM. 368, 4to. Pap. 19,e X 15,8 cm. 33 bl. C 1700.

„Aræ Multifcii |
Primi Islandiæ Hiftorici

| libellus
|
de

ISLANDIA
I
ante annos fere fexcentos Iflandico

|
idiomate con-

fcriptus. I Latiné tranflatus I ab
|
Arnå Magnæo".

Benne titel er (bl. 3') egenhændig nedskreven af Arne Mag-

nusson, ligesom også den latinske oversættelse på forskellige steder

af ham er rettet. Foran er indlagt et andet titelblad (bl. 2),
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Jwor Jon Olafsson Grv. har skrevet „Den anden Titel, fom AM.

haver faaledes fatt. for an ved hans Commentario , den i 8-

Islendinga
|
Boc

|
id est

|
Is-landorum

|
Liber

|

Auctore | Arone Multifcio
| Sacerdote,

|

primo Is-

landiæHiftorico.
|
Verfione Latinå Notis qve

[
illuftravit

|

Amas Magnæus".

Herkomst og hist.: Få bindets første inderside har Arne Magnusson skrevet

„Ex auctione Liitzoviana 1714". Få forsatsbladet (bl 1") står „Exemplar

defcribendum".

1122. AM. 369, 4to. Pap. impr. 18,b X 13 cm. Pag. 1—192. Bet manglende

titelblad er tilskrevet. Endvidere ere hvide blade indsatte på for-

talens plads, samt til betegnelse af det manglende arJc 153—68

og efter 192.

„Aræ mvltiscii
i

Schedæ
i

de
i

islandia.
i

christ""' worm/c/s.
i

OXON. é THEATRO".

Den af C. Worm besørgede, ufuldendte udgave (Sml. Nyrup,

Liixdorphiana, Kbh. 1791, s. 333—45 og Isl. .^6g. 1, Kbh. 1843,

s. XII).

[AM. 370, 4to. „Idem Liber æqve defect. Editor vero eft Wormius,

liber imprefsus Oxoniæ" mangler], •

1123. AM. 371, 4to. Hanksbék (sml. AM. 544, 4^' og 675, 4^"). Perg. 23 x
15,7 cm. 18 bl. C. 1300. Røde overskrifter, forskellig farvede

initialer. De fleste blade ere mere eller mindre slidte, hullede

og forrevne. Som i ringere grad beskadigede kunne fremhæves

bl. 1, 3, 4, 6, 11, 13—15; bl. 16—17 ere ved beskæring svundne

ind til bladstumper.

Indhold:

1) Landnåmabok (fragm.), bl. 1—14.

Bl. 1 beg. „bio2iiw fvn fmw", ender „er atti figpiis elli9a-

gnmf fow", isl. sog. I, Kbh. 1843, s. 41—47.

Bl. 2 beg. „Gninr h.et madr mgiallf fon", ender „a9r fvnd:

geck", ib. 76—85.

Bl. 3—9 beg. „. . . h.ann yar gopvgr raadr ok kynfto2r",

end. „vig roarf ok fyftvr iona harw", ib. 193—248.
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Bl. 10—11 hfg. „hia lokvlf pelli p/t veftan", end. „nozaz

lioigar oh b:|[endi] ....", ih. 3(14-81.

Bl. 12—14 ft^'«;. „Dvppakr idvfpakf hollti", end. „land i

rvna inan«a", ib. 289—310.

2) Kristni saga (fragm.)^ bl. 15—18.

Beg. „fipaR let olapr konungr fkiraz", ender ^ok vm ra5vm

inarkii5 logfogv mannz o¥\ Bishupa sogur 1, s. 9—38.

Herkomst og hist.: I AM. 435a, 4'", bl. 111^ flg., hvor Arne Magnusson giver

en fortegnelse over samtlige i Haukshok indeholdte stykker, begyndes rækken

med „Ur landnama bok og Kristindoms S6gu Fragmenta nokkur", og hertil

hører følgende note „Landnamu bokar bl5d Ijeffe, og bin ur Kriftindoms

fégu, hefi eg fleltåll feinged fra S"" Olafi Jonsfyne, en» fader S' Olafs (S'

Jon Torfafon å Stad i Suganda firdi) feck J)erre bl6d hiå bonda einum l)ar

veftra nærre fier og tok t)au til fullz i fundur, hvert fra 6dru, utanum

qver. Nockur af peffum landnamu bl6dum hefi eg feinged annarltadar ad

enn fra S"" Olafi. — Eg få ad l)erre bl6d attu framanvid l)etta volumen (AM.

544, 4'o), og hafa l)ar, oefad, til forna inwbundenn vered, og |)vi lagde eg

p&n t)angad, fo Volumen fkillde hallda fier fo vitt. En« fialft Volumen
(fra teknum l)es5um landnamu og Christinåomi' féga bl6dum) feck eg (ef

mig riett minner) fra Gaulveriabæ i Floa, og hefur |)ad, an efa, |)angad

borelb epter Mag. Bryniolf andadann. Mag. Bryniolfur hefur og epter

Jjeffarre landnamu og Kristni^-S6gu fkrifa låted, og mun l)a bokinn

hafa hallded fier. — Kriftni-S5gu, fem Itendr i Hauksbok citerar Jon

lærde einhversltadar , l)ad er, oefad, {jeffe, og mun Jon l)ar i lefed hafa,

kawnfke adr enn Mag. Bryniolfur hefur handhafe ordid ad bokinne. Likafc

bokin Pie i fyrftu af Veft fiorduw* komen, og hafe fa eignar madr er Mag.

Bryniolfi liede, aptur heimtad landnamu, velbur, enn hitt blifed fydra. nema

landnama hafi allareidu burt ur volumine vered, \t'a. Mag. Bryniolfr l)etta

handliek, og hann fo bokina haft i 2. p6rtum. Bi6rn a Skardzå hefur og

haft |)etta exemplar, eda Copie l)ar af, og kallar honn \)ad å fpatium

finnar Compilationis landnamabokar, Hauksbok.
Hv6rt bokin (o: Hauksbok) 611, fo fem hun nu er, hafi vered i hdndum

Jons lærda, eda ei nema Landnama og Christni Saga, er ei riett vift. Eg
fkylldi 1)0 l)einkia hid fyrra, og kynni honn hiedan hafa \tad er hann

drabbar um Sets reifu". Nogle efterfølgende oktavblade give dels yderligere

oplysninger om bladenes erhvervelse (det ses således, at bladene ere sendte

til Arne Magnusson i København med undtagelse af fire, som han senere, efter

1702, erholdt på Island) , dels indeholde de afskrift af et brev fra A. M. til

præsten diafur Jonsson (1707) med dennes svar. A. M. , der allerede 1703

erholdt nogle oplysninger af ham, udbeder sig her under otte §§ udførlig

meddelelse om alt hvad der kan tjæne til oplysning om disse blades tidligere

historie og til vejledning ved eftersøgningen af yderligere fragmenter af samme

håndskrift; til forklaring tilfojer han „Skrifa'feg \>vi fvo ytarlega hier um,

ad |)etta fragmentum er inter pretiosifsima eorum qvæ mihi Tunt, og er

eg \)6 ofnaudur ordenn af foddann hlutum, og villdi eg med dyru verde

kaupa, ef til væru, l)au bl6den, er mig \)&r af vantar, ad fdnnu otæpt

betala (epter finu verde) fierhvert einftaka blad |)ar af, eda geira". Af
præstens svar fremgår, at hans fader c. 1660 havde fået bladene af bonden
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Bjarni Indridason i Skdlavik ; denne havde i sin tid fundet dem hos sin gamle

fader, der ikke vidste nærmere besked om dem eller deres indhold. Spor til

yderligere fragmenter kunde ikke påvises.

Benyttelse og beskr. : Landnamabok, Havniæ 1774 (facs.) ; Kristni-saga, Havniæ
1773 (facs.); Gronl. hist. M. I, 18, 51, 346; Isl sogur I, Kph. 1829; Isl sog.

I, Kbh. 1843 (facs.); Ant. Busses II, 231, 236, 426; Ant. Tidsskrift 1846—48,

s. 115; Biskupa sogur I, 1858; Munchs Sml. Afhandlinger I, 299 flg.; Timarit

VIII, Bkv. 1887, s. 93.

1124. AM. 372, 4to. Pap. 21 X 16,7 cm. 11 hl. 17. århs slutning. Skr. af

præsten Frants Ibsson. Hskr. er gennemgået og rettet (ved

koUationering) tildels af Arne Magnusson ; den ubeskrevne side

11" er fastklæbet til bindets inderside; IV er tilfojet af A. M.s

skriver pordur pordarson.

„Hungur-vaka'^ — rettet af Arne Magnusson til „Her byriar

Hiingur-vdku"

.

Herkomst og hist.: Ved håndskriftets slutning har Arne Magnusson tilfojet

„Hier aptan vid var Continuatio S.«; Jons Eigils Tonar, tok til a f>orlaki

Helga, var med fåmu hendi S"^ Frantz Ibsfonar, vitiofum exemplar, eins og

Hungrvakan".

Benyttelse og beskr.: Hungrvaka, Hafniæ 1778; Biskupa sogur I, 1858.

1125. AM. 373, 4to. Pap. 20,a x 16,3 cm. 12 bl. 17. århs slutning. Skr. af

Arni Magnusson i Bolungarvik (den gi. katalog).

„Hungur Vakå''.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel bemærker Arne Magnusson

„^ef^e Hungrvaka 4*° lå laus, aftan i einni bok er eg keypte å von Nettens

auction epter Odd Sigurdzfon".

Benyttelse og beskr.: Hungrvaka, Hafniæ 1778; Biskupa sogur I, 1858.

1126. AM. 374, 4to. Pap. 20,t X 15 cm. 44 bl. 18. århs beg. Kun de

lige sider ere beskrevne.

Hungrvaka („Um Bygging Stadarens i Skåljhollte, og paun

Firfta Biskup j Sem par var").

Bl. 44 er et af Arne Magnusson tilfojet blad, på hvilket

han giver begyndelsen a/" „Continuatio S' Jons Eigilsfonar", som

opr. fortsatte dette eksemplar af Hungrvaka.
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Herkontst og hist.: Pn en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„feria Hungrv6ku hefi eg teinged af MonCr MagnuPe Arafyne, ug var par

|)å aptanvid Continuatio S' Jons Eigilsfonar, vulgaris"; orw denne siges bl-

44 „Var vitiofilTimum Exemplar. eins og Hungrvakan. eda verra".

Benyttelse og beskr.: Hungrvaka, Hafniæ 1778; [Biskupa sogur I, 1858, 8.59,

anm. 1].

1127. AM. 375, 4to. Tap. 20,4 X i^.s cm. 52 bl. (forsatsblad ind). C. 1650.

Bl. 1" og i****" ubeskrevne; resten pagineret 1—101. Bindet er

betrukket med beskrevet og med nodetegn forsynet perg. fra et

latinsk ritualhskr.

Indhold:

1) S. 1—27'', Hungrvaka („Einn lijtill bæklingm ap paumm

Byfkupumw" osv.).

2) 8.27^—101. Biskupa-annålar Jons Egilssonar. Overskrift

„Vmw hinw lielga |>Qrlak byfkup", idet her begyndes med

Skdlholts VI. biskop.

Herkonutt og hist.: Forsatsbladet , der er udklippet af en ældre indbinding og

indklæbet foran, bærer årstallet 1650 og tre islandske viser, der prise

bispevældets fald, underskrevne „Jon p. Arafon J Vatzp"; på bagsiden læses

navnet „Erlendnr Arnafon". På en foran indklæbet seddel meddeler Arne

Magnusson „fetta exemplar hefi eg feinged af Jonas Dadafyne, enn honum
fendi l)ad til Kaupenhafnar Sigurdur Biårnsfon I5gmadur".

Benyttelse og beskr.: Hungrvaka, Hafniæ 1778; Safn til sogu Isl. I, 1856, s.

23; Biskupa sogur I, 1858, s. XXVI-XXVII.

1128. AM. 376, 4to. Pap. 19,^ x 15,b cm. 59 bl. C. 1700. Skr. af Jon

Torfason, kollationeret af Arne Magnusson. Bindet er betrukket

med beskrevet og med nodetegn forsynet perg. fra et latinsk

ritualhskr.

Hungrvaka.

Seks tilhørende .sedler indeholde oplysende notitser af Arne

Magnusson.

Herkomst og hist.: Om dette eksemplars tiWlivelae udtaler A. M. sig udførlig

på et foran indsat dobbeltblad, hvoraf det fremgår, at det stammer fra og er

konfereret med en biskop porldkur 1654 tilhørende ny membran og derefter

med et håndskrift, sum 1641 var i biskoppens besiddelse, her kaldet „alterum"

.

Benyttelse og beskr.: Hungrvaka, Hafniæ 1778; Biskupa sogur I, 1858.

4 H. H9.
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A3I. 377, 4to. Pap. 20,i X 16,6 cm. 84 hl. C. 1700. Bladene ere

opr. kun beskrevne på de lige siders indre kolonner; senere ere

varianter for Arne Magnusson tilfojede i marginen^ og hl. V
er udfyldt med oplysende notitser af A. M.

„Hungur Vaka''.

Herkomst og hist.: Ved håndskriftets begyndelse meddeler Arne Magnusson

„fePfe Hungiirvaka, er i fyrfbu fkritud epter Exemplare fem eg hefi

[ritudu 1654. fem vered hefur hr. f>orlaks Skvilafonar], og fidan confererud

vid Exemplar med hendi |>orIbeins Eyolfsfonar, fra Magnufe Sigurdzfyne i

Brædratungii [var i folio, og hafde eg \>ad til låns af Magnufe 1703]. Er
|)ad fama Exemplar ur (såh) ædi rangt. f>ar er aptanvid Continuatio S' Jons

Eigilsfonar, og er hun eins rau^ng fem Hungurvakann fialf [Jjeffa Continua-

tionem true eg ecki ad eg confereradi vid neitt af minum Exemplérum,
og gillder ^ad eins, t)vi hun var gaudraung, og ad audru lik ^eiva. al-

mennilegu.]".

Benyttelse og beskr.: Hungrvaka, Hafniæ 1778; [Biskupa sogur I, 1858,

s. 59, anm. IJ.

AM. 378, 4to. Pap. 20,, X 8,4 cm. 29 hl. 17. årh. Skr. af provst

Ketill Jorundsson. Bindet er betrukket med beskrevet perg. fra

et latinsk kirkeligt hskr.

Hungrvaka („Bæklmgu:, ap nock|2um Bifkupum, peim

pialftu" osv.).

Hefrkomst og hist.: På et foran indklæbet blad, hvor Arne Magnusson oplyser

om håndskriftets skriver og en fra det sandsynligvis stammende afskrift, med-

deler han endvidere „hefi eg feinged (l)erfa Hungrv6ku) af Modwrfyfbur

minne Halldoru Ketilsdottur".

Benyttelse og beskr.: Hungrvaka, Hafnia 1778; Biskupa sogur. I, 1868.

AM. 379, 4to. Perg. 18^ X 14,7 cm. 77 hl. Skr. 1654. Pagineret af

arkivar Jon Sigurdsson 1—154. S. 26 ubeskreven. Farvede

initialer og hist og her røde overskrifter.

Indhold:

1) Bl. 1—13'. Hungrvaka („Hier eyriar Hungur wdku").

2) Bl. 14—77. |3oriåks biskups saga hin yngsta („Hier

HepuR Søgu Ap Hinum
|
Heilaga Tho2lake B»sÅ;Mpe").

Herkomst og hist.: Foran er indklæbet en bevaret pergaments-rest af et ældre

forsatsblad med påskriften „Thojlakui Skiila son a
|
bok frefsa med lettu.

|

38
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1()54." Samme rirstal lerscs ved slutningev a/ lluittinmka. Det er vel oysn

det ældre forsatsblad, som har indeholdt en række påskrifter, nu bevarede i

Arne Magnussons afskrift, ifølge hvilke håndskrifitt har tilhørt bp forlukur

Skulasou 1654, bp GiK^braudur forlåksson, .lun .Jonsson (u H61um, 167.5 A. M.),

Pétur Bjarnason l(^\ Gurtbrandur Bjornsson KiHB — fra hvem det udlåntes til

Helgi Olafssou — , Magniia Benediktsson 1688. Af en AM"'- seddel ses end-

videre, at Hungrvaka opr. stod bagved porldks saga, og at A. M. deraf har

ladet tage en nojagtig afskrift. Foruden tre foran indklæbede sedler med
disse og lignende oplysninger er der s. 109 og s 130 indlagt AM^^^ seddel-

notitser til porldks saga.

Benyttelse og besitr.: Hungrvaka, Hafnia 1778; Gronl. hist. M. II, 279;

Biskupa sogur I, 1858, s. XXVI, XXXI, XLVL

1132. AM. 380, 4to. Pap. 18,r, X 15,5 cm. 69 bl. 17. årh. BindH er

betrukket med på indersiden beskrevet pen/. Efter håndskriftets

slutning er indsat et storre antal hvide blade.

IndJwld:

1) Bl. 1—14. „Hungurvaka".

2) Bl. 16—69. t'orlåks biskups saga hin yngsta („Hier

Heffur Sogu aff hinum
|
heilaga Thorlake Byskupe").

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson skrevet

„|>ersar: f>orlaks Saga og Hungurvaka. Eru teknar ur bok, fem eg

teck af Jone Einarsfyne a Holum, og vered hafde Eign hr f>orlaks Skula-

Tonar 1641. Sidann hafde Gudbrandur {>orlaksron giefed hana Jone

(nockmm) Jonsfyne. .Jon JonsPon fieck S"""^ forfteine .Tonsfyne (a Eydum)
bokena 1662. En« S''^ forlbein« Jonsfon gaf hana Kriftrunu dottur finwe

1678, å Eydum". Nedenunder er af A. M. egenhændig tilfojet „Conferatur

cum mea recenti membranå 4'". fem og hefr vered eign hr forlaks".

Benyttelse og beskr.: Hungrvaka. Hafniæ 1778: Biskupa sogur I, 1858,

s. XXVI, XLVL

1133. AM. 381, 4to. Pap. 20 X i^,3 cm. 27 hl. Skr. 1088. Bindet er

betrukket med beskrevet og med nodetegn forsynet perg. fra et

latinsk ritualhskr.

Indhold:

1) Bl. 1-9 ^ „Hungurvaka".

2) Bl. 9'—27^ „Saga ap t>orlake Bifcop enum Helga".

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel er for Arne Magnusson

skrevet „ur bokum fem eg feck af S"^" Olafi GinaCyue a Hofi i vopnafirde".

Benyttelse og beskr.: Hungrvaka, Hafniæ 1778; Biskupa sogur 1, 1858,

8. XXVL
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34. AM. 382, 4to. Perg. 22^b X 17 cm. 54 hl. (of/ bladrester). 14. årlts

1ste halvdel. Af hl. 25, 31, 39—54 findes dog kun så ube-

tydelige rester, at de blive uden betydning for teksten, der altså

i virkeligheden kun består af 36 blade. Røde overskrifter , for-

skellig farvede initialer, tildels meget store og stærkt ornament-

erede. Af bl. 23—24 er ydre halvdel bortreven; mindre beskad-

igelser findes bl. 1 og bl. 36—38. Hist og her findes i nedre

margen yngre, tildels igen udraderede antegnelser. Hskrs sidste

bevarede del har lidt af fugtighed.

Indhold:

1) Bl. l^ Carmen latinum in honorem S. Thorlaci.

2) Bl. 1^—64. |)orlåks biskups saga hin yngri (fragm.).

Bl. I""—2 beg. „I najni fodur", end. „at vitruw monnum

pvnduz", Biskupa sogur I, 1858, s. 263— 65.

Bl. 3—13 beg. „at ei mætti nockut got^", end. „finu

rnali. paa", il). 269—83.

Bl. 14—16 beg. „dætr ser fkylldar", end. y,peim var",

ib. 286—90.

Bl. 17 beg. „eigi til apallz doms fialpuw", ender „viUdi

hann ecki ta(la)", ib. 296—97.

Bl. 18—19 beg. „Ek hepr her vent", end. „næs veQiatta

myCndi)", ib. 299—302.

Bl. 20—24 beg. „aSiir hans at gæta", end. „Sa atburd:",

ib. 305—11.

Bl. 26—28 beg. „a hinw fæla", end. „a emhveriuw bæ

goaum", ib. 315—19.

Bl. 29—80 beg. „hana ok mæddiz hon miok", end. „Si9an

var how plut^", ib. 319—21.

Bl. 32—33 beg. „a howum. peck petta", end. „a72kumla

låus. Vng2", ib. 322—25.

Bl. 34—38 beg. „til minwis sva dafamligf takn", end.

„iffinw vm pvera åna" ib. 825—32.

Herkomst ogrhistJ: I Biskupa sogur I, s. XLII-III er aftrykt Arne Mag-

nussons på et tilhørende Iblad (S') og en seddel (S"«) optegnede notitser om

dette hskr., hvor det beskrives, og hvoraf det fremgår, at det er erholdt fra

Gudridur Gisladottir på Hlidarendi (1702 — se AM. 435 a, S", bl. 84^\ 187'',

190 V); det synes, af^bladresterne 43—54 en tid have været henlagte i AM.

420, 4^0. — Bl. 13^ nedre margen læses navnet „bioJn jons Con" (17. årh.),

bl. 21>^ „rknpd a ReyniR (bad . .
." (17. årh.).

38*
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Itenptteffie og beskr.: ScriptoreH rer. Dan. JV, s. 624, 631; Biskupa siigur /.

1858: J. Porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16. årh., Kbh.

1888, 8. 23.

1135. AM. 383, 4to. Perg. JBrurlstykker af 4 for.^keUige coclices.

t>orlåks biskups saga.

I (J20,9 X 14,7 cm. 2 hl. 13. årh.). Bl. 1 heg. „pvnd

eyftemf erkib?.<fcvps" , ender „Oc er peir". — Bl, 2 heg.

„manwanwa. rett oc", ender „Thorlacr htsku^''. Aftrykt i

Biskupa sogur I, 1858, s. 391—94.

Arne Magnusson Juir fået bladene „1704. fra .Tone Giflasyne Locat

Å Holum".

n (19,4 X 14,9 cm. 2 hl. Tospaltet. 14. århs 1ste Jialvdel).

Bl. 1 heg. „S[å atburQr ger9ist i Skålaholti]", ender „jartegna

enf fæla", ih. 311—15. — Bl. 2 heg. „ipal'tara lagi paer nalg-

a9iz", ender „pangat er peir
\
pildu", ih. 322—26.

TTT (17,8 X 13,9 cm. 2 hl. C. 1400. Beskadiget ved små-

huller). Bl. 1 heg. y;^yrer kuenwa mal", ender „Sæt/iz pa

bisAiwp", ih. 285—88. — Bl. 2 heg. „poHnmædi. en auka",

ender „vmbunar. pot^ æigi", ih. 292—94.

rV (18 X 13,8 cm. 4 hl. 14. århs sidste halvdel. Røde

overskrifter, forskellig farvede initialer. Øvre hjbrne af hl. 3—4

noget beskadiget). Bl. 1 heg. „m[yndi at vera]", ender „pemac^r

mikill", ih. 266—67. — Bl. 2 heg. „Tlio2lakr war pa wel

halp[pertugr]", ender „po2 watmd pa", ih. 270—71. — Bl. 3

heg. „. . var hann pa hæiU vojdinn fins mæms", ender „ok

^ra pe?n ftundu matti 02 (?) kenwa". — Bl. 4 heg. „. . . |
tug

helldi kna", ender „at gotv pein fem almanwa".

Benyttelse og beskr.: Se de anførte citater i Biskupa sogur I.

1136. AM. 384 a, 4to. Pap. 20,^ x 16,s cm. 84 hl. C. 1700. Forskellige

hænder. Bl. 1 er et sammenfoldet hlad i folioformat (c. 1700),

hl. 2—8 senere tilsatte (heg. af 18. årh.), resten skreven med fire
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forslc. hænder fra 17. årh. Bl. 7 og hl. 19 ere ubeskrevne, hl. 20

hærer kim en af Arne Magnusson tilfojet titel, hl. 21—25 ere

beskadigede ved ydre margen.

Indhold:

1) Bl. 1. Pals saga biskups — begyndelsen til „E,ofk-

lega Vndir panw Vanda", Biskupa sogur I, 1858, s. 127—28.

Overskrift „Frafogn hin sieilegasta af Pale Jonsfyne Skal-

hollts Byfkujpe og pley2um Bii'kupmn". En tilhæftet seddel

giver et brudstykke af det brev., hvormed dette aldrig fortsatte

fragment er blevet oversendt.

2) Bl. 2—6. Pals saga biskups — begyndelsen til „Is-

land oc 611 l6nd 6nnur", ib. 127—33; rettet af Arne Mag-

nusson, der hl. 2 i øvre margen har noteret „Ex exemplari

chartaceo fatis antiqvo". Overskrift „Fraaføgn hin sierligafta

af Paale Jonfsyne Siøunda Skalhollts B^sÆ^tpe" [„og fleirum

hisku^um!^, tilf. af A. M.].

3) Bl. 8—18. „Sagan ap Pæle Byfkup". Mellem bl. 8 og

9 mangler ét blad.

4) Bl. 20—36. „t>orlaks Saga Helga" — den af A. M. til-

fojede titel. Overskrift „Hier hepu: Sogu ap hinum heilaga

Thorlake Bifkupe". Den den „yngre'"'' saga begyndende prolog

udelades, og beretningen standser („Cap. 40") med ordene „vard

pefsi Adburdwr alkunwur Pgali Bi6rÅMpe", ib. 304.

5) Bl. 37—84. Årna biskups saga t>orlåkssonar (to forsk,

hænder). Standser med ordene „sijnn mimw ad Bijrgia", ib.

786, idet skriveren tilfqjer „(vantar vid Soguna)", hvorefter

følge nogle annaUstiske optegnelser for årene 1290—98.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel giver Arne Magnusson ind-

holdsfortegnelsen og tilfojer „fetta eru allt grey-Exemplaria, mier ålldvmgis

5nyt", hvilken dom dog ikke bor gælde stykke 3. Bl. 18" bærer navnene „Bardur

Jonrson" og „S"^ Jon Guttormfson", af hvilke som det synes særlig den sidste

betegnes som bogens ejer 1697; nedenunder findes et ottelinjet vindikations-

vers (idvirmælt) , underskrevet med et sammenslynget bogstavmærke , der

måske kan opløses til B. I. S. Om st. 4 meddeler A. M. på en tilhørende seddel

„f>orlaks S6gu 4*°. er Jon Jonsfon fra Leiraa fende mier innan i l)e*rre

bok i 4*°. fagdizt f>ordMr Peturfon a Holme eiga, og gaf mier liaua i

Saurbæ", om st. 5 „"peCCe Arnå bisÆwps Saga hefur til forna vered eign

Bi6rns Sal. MagnulTonar, og er, ad eg hygg, hans eigen hånd å henne.

Eg hefi fdgvina feinged fra 6drum hverium l)eirra Stefansfona dotturmanna

hans, innfaumada i eina bok, med 6dru fleira hvadan eg |>ad uttok".
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Benyttelse og beskr.: Hitngrvaka, Hafnice 1778; Biskupa soyur 7, 1858.

». XXVIII—IX, LXXVI.

1137. AM. 384 b, 4to. Pap. 32 X 20,6 cm. 8 bl. 17. årh. Aben plads fen-

initialer.

Laurentius saga Holabiskups („He: Byrja: S6gu ap

Laurent] o, Hola Bifkupj") — fragm.

Bl. 1—6 indeh. sagaens begyndelse til '21 Cap.', 1. 1 „18

bæ*r, eN 12
I

i Norrigi", Biskupa sogur I, s. 789—815. Bl. 7—

8

indeh. slutningen fra „um veturinw. Syra ^igill"', ib. 865 ('Cap.

62—59'). Sagaen ender her „enw allir menn mattu fia hvad

leid meigin hanws".

1138. AM. 385, 4to. . Perg. (I—II) og pap. (III).

I (16,6 X 12,4 cm. 2 bl. 14. årh. Første og sidste side

temlig slidte).

Kirkeretiige betragtninger (fragm.).

Bl. 1 beg. ^verda nocko2r par T^yrz at miffa fmwa rettenda",

ender j,ok enw iegtr
\
hmw fami beda -prestr. Æmgaw alld:

ok ecki embætti ne".

Bl. 2 beg. „pionvftv eggiadi fæll lohanwes", ender „hveiti-

koxni 1 hlavdv fma en b2enwa agner i oflocvawdi".

nt (15,8 X 11,4 cm. 1 bl. 14. årh. Sidste side næsten

ulæselig på grund af slid).

t>orlåks biskups saga (fragm).

. Beg. „fa er rvnolpr het. hapdi brotpallz fott svo mikla",

sml. Biskupa sogur I, s. 380.

III fJ.9,« X 16 cm. 26 bl. Skr. 1704).

„Extract (»orlaks Biskjups Sogu".

Standser afbrudt bl. 26" øverst, med ordene „ez vitzan por

vaUds prefts var | a holum".

Herkomst og hist.: Pd et 'tilhørende blad meddeler Arne Magnusson om III

„petta exemplar er Tkrifad epter pappirs blédum fra Skarde å Skardz-

ttrdnd 1704. hdndena å l)eim blédum l)eckte eg ei. Var hun ei mi6g nyleg,
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fo fem fkrifnd munde iiri 30. 40. arum. Bl6den hafdi ått S' fordur i

Hitardal".

Benyttelse og beskr.: II er nævnt Biskupa sogur I, 1858, s. 263, anm.

139. AM. 386, 4to. Perg. Bindet er betrukket med beskrevet og stærkt

ornamenteret perg. fra et latinsk kirkeligt hskr.

I (20,7 X 14,2 cm. 3 bl. C. 1200. Bl. i'" slidt, bl. 2—3
flængede og beskårne i marginen. Bøde overskrifter og initialer).

Fragmentum vitæ S. Thorlaci episcopi.

Bl. 1 beg. „camem suam caftigare", ender „bonorum

operum ex".

Bl. 2 beg. „ex mtimif", ender „non ualebant cum".

Bl. 3 beg. „olefcenf namm", ender „confuetudinem ex".

Aftrykt Scriptores rer. Dan. IV., 027—28; Biskupa sogur I,

394—96.

II (24,8 X 15,5 cm. 6 bl. 13. århs 1ste halvdel. Bøde

overskrifter, forskellig farvede initialer. Af bl. 5, der er be-

skrevet med yngre hænder, er ydre margen bortskåren, af bl. 6

&r kun en strimmel nærmest ryggen af bladets øvre totredjedel

bevaret; bl. 6" er ubeskrevet).

1) Bl. 1—5^ „De SanctO thojlaco". Standser, som det

synes afbrudt, bl. o'' 1. 8, hvorefter resien af siden står tom; i

sidste linje bl. 4^ nederst begynder en ny hånd, fra 14. årh.

Aftrykt Scriptores rer. Dan. IV, 624—27; Biskupa sogur I,

396—401.

2) Bl. 5^ (14. årh.). Legenda S. Edmundi regis — begynd-

elsen til „contra mfticiam".

3) Bl. 6' (c. 1300). De S. Pantaleone (fragm.).

Herkomst og hist. : Om II meddeler Arne Magnusson på en tilhørende seddel

„Aptan af Legendario fra Vallanefe i Fliotzdals herade".

Benyttelse og beskr.: Biskupa sogur I, 1858, s. LI—LII; se i øvrigt oven-

anførte steder.

fEn egenhændig afskrift af Arne Magnusson, der ifg. den

gamle katalog sJmlde findes her, mangler.]
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1140. AM. 387, 4to. Pap. 1!),h X 15,6 cm. 218 hl. (pcuj. 1—435). C. non

I niarffinen hist og her årstal og rettelser.

t>orlåks biskups saga („Hier Hepm-
|
S6gu ap Hinum Heil-

aga
I
Thorlake Bifkupe").

Afshrift af AM. 379, 4^.

Herkomst og hist.: Foran er indklæbet to AM"'"' notitssedler; på den ene med-

deler A. M; at bogen har varet udlånt fra 1711—2å til s'' Jon i HUardalur,

som skal have ladet tage en afskrift deraf ved s'' Helgi Jonsson på Stadar-

hraun; den anden seddel indeholder dels af A. M., dels med yngre hånd for-

skellige aldersbestemmelser og lign. til sagaen.

1141. AM. 388, 4to. Pap. Wg X 15,6 cm. 18 bl. (pag. 1—35). 17. årlis

sidste halvdel.

„Extract |>0rlak8 Bifkups
|
Søgu" — overskriften tdfojet af

en AM^^ skriver.

Standser afbrudt midt på side 35 med ordene „ez yitian
\

j^orvalls prefts va2 a Jolumm".

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnutmon noteret

,,J>etta er excerperad ur Exemplari cliartaceo |>urmodar Tort'aronar. Nockud
ftendur og in marginibus Gudmundar S6gu ex Codice Academico med
hendi Asgeirs, excerperad ur l)eim farne Codice".

1142. AM. 389, 4to. Pap. 20,2 x 16 cm. 21 bl. 18. århs beg. Bindet er

betrukket med beskrevet og med nodetegn forsynet perg. fra et

latinsk ritualhskr. Rettet af Arne Magnusson.

Pals biskups saga („Fråfaugn Hin Sierligafta af Pale Jons]-

l'yne Skalhollts Biskuipe og fleyrum Biskuipum.^).

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„l'kritud epter hendi Jons Giffursfonar (fådur S^ Torfa i Bæ) rifcadre 1644.

ad Nupi i Dyrafirdi", hvorved hskr. betegnes som afskrift af AM. 305, fol.

Benyttelse og beskr.: Hungrvaka, Uafniæ 1778; Biskupa sogur i, 1858.

1143. AM. 390, 4fo. Pap. 20,6 X 17 cm. 117 bl. (og sedler). Skr. 1709

af Styr porvaldsson, dog således at enkelte blade skyldes dels

Arne Magnusson selv, dels en af hans skrivere. Det egenlige

hskr. er pagineret 1—194; hertil komme otte løse, overstregede

blade (pag. 179—94), som opr. have udgjort slutningen^ men ere
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hasserede af A. M., der har indført deres indhold foran i hskr.,

hovedsagelig på mindre, indskudte sedler (i alt 12^ nu optagne i

folieringen); endvidere er hskr. rettet af A. M., der også i

marginen har tilfojet originalens marginalia.

Biskupa-annålar Jons Egilssonar.

Herkomst og hist. : På den første af tre foian indlagte sedler giver A. M. op-

lysning om afskriftens forhold til originalen^ forfatterens egenhændige, nu,

tabte manuskript, der setiere havde erholdt nogle tillæg af hp Oddur Einarsson

(se Safn s. 21); sedlen h) har en bemærkning om tillæggenes ordning, c) giver

Jon Egilssons afslutnings-vise.

Benyttelse og beskr. : Lagt til grund ved udgaven i Safn t. s. Isl. I, Kph. 1856.

1144. AM. 391, 4to. Fap. 20,2 X i6> em. 65 bl. C. 1700. To forskellige

hænder, den første Gisli Einarssons. Bl. 36 ubeskrevet^ 37*'

overklæbet.

Indhold:

1) Bl. 1—36. „Saga Ions Hola Biskups" — med Arne

Magnussons rettelser og iillæg i marginen. Pagineret 1— 70.

2) Bl. 37^—66''. Stykker (mest mirakler) af 'Jons saga

Holabiskups'.

Herkomst og hist.: Om 1) meddeler Arne Magnusson på en foran indklæbet

seddel „l)etta Jons S6gu Exemplar fkrifadi Uri mig Gifle Einarsfon (fidan

preltr ad Mula) l)å Ibudiofus i Kaupenhafn , epter Exemplare in folio med
minne (A. M.) eigen hende hvert eg fkritad hafde epter pergaments bok

i storu folio, fem fyrrum hefr leiged vid Skalholltz kirkiu" — dette

folio-ekspl (A. M.s afskrift) gik siden til Island og kom i Oddur Sigurdssons

besiddelse; også 1) var, som det af en følgende seddelnotits fremgår, en tid

i lån på Island.

AM. 392, 4to. Pap. 18,6 X 15,4 cm. 39 bl. 17. årh. Bl. 1 bærer

kun en titel-påskrift, bl. 2 er ubeskrevet, bl. 3*' står Th. Tor-

fæus' navn og valgsprog, bl. 3" er tilfojet med en særlig hånd.

Marginalia med Torfæiis' hånd.

„Saga Ap Heilaga Jone Øgmundz
| Syne, Hoola Bifkupe".

Standser afbrudt midt på siden, bl. 39", med ordene „Uid

skulum bader", Biskupa sogur I, 1858, s. 228.

Herkomst og hist.: Foran er indklæbet et blad, som på den ene side inde-

holder afskrift af et af Arne Magnusson til Torfæus år 1712 udstedt bevis
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I dansk) for låntr fuindskri/'ter . pn din anden .side angivelse af, at et volumen

af disse , indeholdende Jon Ogmundarsons saga , Gudmundr Arasons saga og

BjomJon.ssons (på Skardså) skrift om Granlund, er kommet i hans besiddelse;

herofn meddeles „Denne lislandske bog, l'om reverfen at" 18. Octobris paa

lyder, var ilde iiidbimden i tyrkifk papir, og endda (b6dt paa, bindet. Lod
ieg den der tore tage af dette lumpne bind og indbinde i .3. bind paa ny.

(hver tractat for sig self)

|>etta heila volumen hefur hr. forlakur bj'sAttp låted fkrifa, fo vel fem
adra Gudmundar bifkups S6gu, fem fyrrum var i Jjeffu fama Volumine, og

Monfr f>ormodur |)a tok t)adan og gaf mier.

1715. gaf AlTeffor f>ormodar kiærelta mier Jjeffa bok, og fendte mier

mitt revers l)ar uppå in Originali".

Benyttelse og beskr.: Biskupu sogur I, 1858, s. XXVI, XLI-II.

1146. A3I. 393, 4to. Pap. 20,5 X 13,3 cm. 52 hl. C. 1700. Skal være skrevet

af Eyjolfur Bjornsson.

Jons saga Holabiskups.

Herkomst og hist.: Foran er indklæbet følgende seddel-notits af Arne Magnus-

son „Jons Saga teffe Hola bisA;«ps er ritud af S'' Eyolfi Biérnsfyne epter

bok i ftoru folio, fem til forna hefr tilheyrt Skalholltz kirkiu". På en

anden seddel har A. M. optegnet forskellige i sagaen forekommende ord.

1147. AM. 394, 4to. Pery. 26,6 X 14 cm. 37 bl 16. århs slutninrf. Hist

og her røde overskrifter og forskellig farvede initialer, men som

oftest åben plads for disse. Af bl. 21 er øvre halvdel bort-

skaren; på læggenes ydersider er skriften tildels temlig slidt.

Adskillige blade bære i nedre margen med samme hånd indholds-

angivelse eller skriver-fraser m. v. — heriblandt et par ordsprog

og to vers. Flere lakuner.

Gudmundar biskups saga Arasonar hin elzta.

Bl. 1—7 indeholde sagaens begyndelse til „peffi miffe/«",

Biskupa sogur I, 433.

Bl. 8—13 beg. „Enw pa vo2u. p«'r upp tecner", end.

„pzeftlingar ok
\
lietu", ib. 441—63.

Bl. 14—37 beg. „par nidj hisku^ nu a bu2t", end. „i

bio2gyn ok f[ættu8t] . , .'', ib. 494—555.

Herkomst og hist. : På to vedlagte sedler udtaler Arne Magnusson sig om dette

hskrs forhold til Godex Resenianus (se fortalen til Bps. I). I AM. 435 a, 4^

bl. 79" gives oplysning om dets erhvervelse (se smsteds). Et vink om tid ug



603

hjemsted gives bl. 19" (n. m.), hvor der efter nogle stedlige målaangivclser —
vistnok fra Stranda syssel — følger årstallet „M. D. 80. z. 12"

Benyttelse og beskrJ: Gront. hist. M. Il, 751; Biskupa sogur I, 1858, s. LIV
— V; Dipl. Isl I.

1148. AM. 395, 4to. Pap. 18,7 X 15,5 cm. 53 hl. 17. årh. Marginalia med

Torfæus' hånd.

Guåmundar biskups saga Arasonar.

Standser afbrudt bl. 53^' nederst med ordene „potti peim",

Biskupa sogur J, s. 608.

Herkomst og hist. : Foran er indklcebet et blad af samme indhold som det ved

AM. 392, 4«" anførte.

Benyttelse og beskr.: Biskupa sogur I, 1858, s. XXVI, LXV; Dipl. Isl. I.

1149. AM. 396, 4to. Perg. 25 X 19 cm. 42 hl. G. 1400. Bøde overskrifter,

forshellig farvede initialer. Bl. V er stærkt slidt; af hl. 3 er

øvre hjbrne afrevet. Betydelige lakuner.

Gudmundar biskups saga Arasonar, eptir Arngrim åbota.

Bl. 1—7 indeholder sagaens begyndelse til „p>eftr gap

h[iorfa]", Biskupa sogur II, s. 20.

Bl. 8—26 beg. „b2iota fteininn", end. „mun takaz iflawdz

per(din)", ib. 57—104.

Bl. 27—42 beg. „emgi madr hapdi m6fn", end. j^ok fetr

vt v62pumar", ih. 108—144.

Herkmnst og hist.: Håndskriftet er indregistreret i AM. 435 a, 4^ (bl. 79"),

meyi uden oplysning om erhvervelsen.

Benyttelse og beskr.: Gronl. hist. M. II, 751; Biskupa sogur II, 1878.

1150. AM. 397, 4to {en tid lang opført som Addit. 34, 4to). Pap. 20,, X 16

cm. 170 bl. C. 1700. Skr. af Eyjolfur Bjornsson (ifg. den

gi. katalog).

Gudmundar biskups saga Arasonar, eptir Arngrim åbota.
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Sat/aen ender med det latinnke vers

„Me difpone pia poft mo2tew uirgo maria

Pontificis mvndi fub pr<cfidium godemundi",

hvorefter Arne Maymisson har tilfojct ordene „ufqve in finem".

De første blade bære marginal-varianter med yngre hånd.

1151. AM. 398, 4to. Fujj. 18 ? X 15 cm. 110 bl. 17. årh.

Indhold:

1) Bl. 1—105'. Gudmundar biskups saga Arasonar, eptir

Amgrim åbota.

2) Bl. 106--10 (tospaltet). 'Drapa. Hins Goda Herra Gud-

mundar Ara sonar Eiskujps Er Ort hepur Herra Arne Abote

Jonfson ad Mvka puerå' („Hier effter pylgier" osv.).

Herkonittt og hist.: Pd en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„felTa bok hefi eg fengit af |>ormodi Torfafyne, og var ^a i bandi med
annarri Gudmundar S6gu (o : AM. 395, 4^) og Jons S6gu Hola hiskups. Er
rkrifud iiri Hr. forlak Skulafon".

Benytt4ilse og beskr.: Gronl. hist. M. II, 751; Barlaams ok Josaphats Saga,

Chrania 1851, s. XII; Biskupa sognr I, 1858, s. XXVI; Biskupa sogur II,

1878, a. é, 202—220; Dipl. Isl. L

1152. AM. 399, 4to. Codex Resenianus. Perg. 23 X 17 cm. 74 bl C.

1300. Røde overskrifter
,
forskellig farvede initialer. Af bl. 14

er forneden et stykke afrevet, endv. findes hist og her mindre

beskadigelser., flænger og lign. Bl. 1^ er opr. ubeskrevet, i mar-

ginen findes bl. 1—6 indholdsbemærkninger med en uøvet hånd

fra 17. årh. Flere lakuner.

Gudmundar biskups saga Arasonar hin elzta.

Bl. 1—B indeholde beg. til j,ok annan vanfa'*, Biskupa

sogur I, 413.

Bl. 4—58 beg. „under huaffa pelle", end. „gerSo pai vig-

plaka.'', ib. 416—513.

Bl. 69—69 beg. „bjote unnar", end. „f/»7 pio2ra3", ih.

.527—47.

Bl. 70—74 beg. „(fkirde)ge. \ar par fin", end. „fkyllde

gera utn mahn", ib. 550—58.
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Herkomst og hist.: Denne membran, en af de få rester af det ved Københavns
brand 1728 tilintetgjorte universitetsbibliothek , er bleven bevaret ved udlån til

Arne Magnusson, som den håndskriftet vedlagte, for A. M. skrevne seddel viser

„Denne bog haver univerfitas Hafnienfis laant mig ex Bibliothecå Re-

fenianå 1706. og bor den af mig ufkaddet at reftitueres. A Magnusfen."

Rimeligvis til et ældre forsatsblad hører følgende egenhændige notits af den

daværende ejer, den bekendte bogsamler, præsident P, Resen „Codex islandicus

mss. in pergameno : agit de aliis atq«)e aliis Islandiæ Episcopis præsertim

de Gudmundo Episcopo Ariæ filio. Petri Resenii 1685". Om bogens tid-

ligere skæbne haves ingen efterretning ; en privatnotits bl. 12^ ø.m. (c.1500)

oplyser i denne henseende intet. En egenhændig seddel-notits af A. M. inde-

holder'^meddelelse om en påtænkt nojagtig afskrift ved Eyjolfw Bjornsson.

Benyttelse og beskr.: Gronl. hist. M. II, 751; Biskupa sogur I, 1858, s. LUI
—IV; Dipl.IslI; Sturlunga saga Oxf, s. CX VII, CXLVI, CLXXIII; S. B.

Smith, Kjobenhavns Universitetsbibliotheks Historie, s. 62.

"nSS. AM. 400, 4to. Pap. 2I3 X 16,s cm. 47 hl C. 1700. Syne.9 .mmmen-

sat af to opr. ikke sammenhørende dele. Rettelser og tillæg med

Arne Magnussons hånd.

Guåmundar biskups saga Arasonar („Hier Byriast Sogu

aff himim
|
Goda Gudmundi Hola

|
Byfkupi").

Er en excerperende kompilation^ der ender „komnir potti
|

peim", Biskupa sogur I, 608.

Herkomst og hist. : Ved sagaens begyndelse har Arne Magnusson noteret „Mixta

ex binis Gudmundi Hilboriis å Sturlå fcilicet et Arngrimo compofitis, unde

non nifi particulas hine inde excerpi curavi".

Benyttelse og beskr,: Gronl. hist. M. II, 751.

1154. AM. 401, 4to. Fap. 21 2 X 16,e cm. 154 bl. C. 1700. Skr. af

Asgeir Jonsson
.,

dog således at de senere indsatte hl. 6—.9,

120—21 y 138 ere skrevne med andre hænder; gennemgået og

rettet af Arne Magmisson.

Gudmundar biskups saga Arasonar („Hier hefr faugu Gud-

mundar bi|fcops Ara fonar").

Afskrift af AM. 399, 4'", dog med 1ste lakune udfyldt efter

AM. 394, 4^.
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1155 AM 402, 4to. Pap. 19 X 15,^ em. 33 hl. 17. nrhs .ndste halvdel.

Bl. 4 og 11 til betegnehe af lakune ubeskrevne. Hist og her

rettelser af Arne Magnusson samt yngre marginalia Bindet er

betrukket med beskrevet og med nodetegn forsynet perg. fra et

latinsk ritualliskr. med nodei\

„Arons sagha Hiørleypfsonar".

Stammer fra AM. 551 d, 4^.

Benyttelse og beskr.: Ant. Russes II, 359.

1156. AM. 403. 4to. Pap. 21 1 X 16,4 cm. 40 hl. 17. århs. slutning. Åben

plads for initialer. Marginalia (årstal) af Torfæus og enkelte

rettelser og notitser af Arne Magnusson. Bindet er betrukket

med beskrevet og med nodetegn forsynet perg. fra et latinsk

ritualhskr.

Laurentius saga Holabiskups („Her byriar Søgu af Laub-

ENTio
I

Hola Biskupe").

Herkomst og hist.: Bl. Vi marginen har Arne Magnusson noteret „Exfcrip-

tum Codicis chartacei qvi pars olim fuit Mufæi Brynolfi Svenonii Epi-

Tcopi Scalholt.", På et foran indklæbet blad er optegnet „Fra Sal. Afreffor

Thormod Toruefens Enke 1720. Ur Num. 10.".

Benyttelse og beskr.: Biskupa sogur I, 1858, s. LXXXVI

1157. AM. 404, 4to. Pap. 19 x 15,b cm. 51 hl. 17. årh. På to steder-,

bl. 38"

—

41, 49^—51*", ere oprindelige lakuner udfyldte med en

anden hånd, ligesom der også findes marginal-varianter med

særlig hånd. Bindet er betrukket med beskrevet og med nodetegn

forsynet perg. (tosp.) fra et latinsk ritualhskr.

Laurentius saga H6labisl(ups („Hier Byriar Sogu aff Laur|-

entio Hola Byskupe").

Ender defekt bl. 5V øverst med ordene „huad leid meigi«

hanz; umw".
Herkomst og hist.: Dette for bp porldkur Skulason afskrevne eksemplar har

hørt til en storre sagasamling , hvis oprindelige smudsblad, der er foran ind-

klæbet her, bærer følgende påskrifter „fefsa Sogi; Bok a eg Thorlakur

Skulafon Anno 1641. Thorlakur Skulafon Egh". „Medkienilb eg vndir-

fkrifadur ad eg he(f) giefid |)ersa fogu bok Joni JonPsini og er ho(n)um

heimillt jaed hana ad tara fem rial(tur) vill Gudbrandur Thorla(k)r8on
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Egh". „S6gu kuer |)etta fæ eg syra Thorlteini mynuw Jonfsyni til ftiU-

komligrar eignar til merkis mitt nafn 15 julij Anno 1662 Jon Jonfson

meh". „fefsa søgu Bok gef eg Kristmnu Minwe forlteinsclottttr till pull-

komligrar eignar. Actum Anwo 1678 7 Mart. A Eidum forfteizn p. Jonf-

son Eh". På en foran indhlæhet seddel har Arne Magnusson noteret „Ur
bok fem eg feck af Monfr. Jone Einarsfyne".

Benyttelse og beskr.: Biskupa sogur I, 1858, s. XXVI, LXXXV-VI.

AM. 405, 4to. Pap. 19^ X 16 cm. 46 hl. 17. århs .slutning. Bindet

betrukket med beskrevet og med nodetegn forsynet perg. fra et

latinsk ritualhskr.

Laurentius saga Holabiskups („Hier byriar Søgu af Laa|-

rentio Hola Biskupe").

Ender defekt med ordene „liuad leid megne hr/ns".

Benyttelse og beskr.: Biskupa sogur I, 1858, s. LXXXVI.

1159. AM. 406 a I, 4to. Perg. 19 x 16 cm. 29 hl. 16. årh. Hskr.. der

er pagineret af arkivar Jon Sigurdsson, er skrevet med en temlig

fin hånd, der ved slid og pergamentets fordunkling delvis er

mindre tydelig. Adskillige småhuller og flænger, på nogle blade

spor til begyndende hensmulren. Bl. 15, 23, 28 have aldrig haft

mere end halv bredde. Aben plads for overskrifter og initialer.

Defekt ved slutningen og endvidere en lakune efter hl. 2.

Laurentius saga Holabiskups.

Bl, 2 ender med ordene „pramar at fiwo n<eme", hvorefter

bl. 3 begynder „veitti hakonw ^.onungur agæta veiflu".

Membranen ender „hvad leid meigi« lnans. vm."

Herkomst og hist.: I AM. 435 a, S° bl. 83^' anfører Arne Magnusson om dette

håndskrift „Laurentius HolabisÆi/ps Saga 4'° minori Komin til min fra

f>ordi Jonsfyne. Bokina hefur til forna att Halldor |>orbergsron (feiger

]^ordur Petursfon å Holme og |)ad er vift) Halldor liedi 'hana. manne, fra

hverium hun komst til Vikur å Akranefe, l)ar nadi henne Jon |>ordarron

å Backa, og feck hana S^ forde Jonsfyne". Tå en foran indlagt seddel

står „Laurentius S6gu, mina, hefur f>ordur Jonffon feinged af Joni f>ordarf.

å Backa i Mela fveit, bl6d tv6 ur henne fidan fra einum bonda undau

i6kli, fem hann mier og giefed hefur, So hefr athugalej'fe {opr. skrevet

fiandenn) |)efsum pergamewtsbokum fra fier fialfum i fundurlieygt. bokiu,
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|>& eg hana teck, var i tre fpiallda s^'ei""!, oy ^i"> la"s i bandinn. IJtaiiii

fpi6lldin var l'korid \teitix fangamark Hf (i binderuner) nockrum rinimm.

Item l)etta {>H (i binderuner) nockrum rinnmn. Item petta J)H (sammen-

slynget) nockruw finnum".

Ligeledes er vedlagt, i afskrifter udførte for A. M., de i Biskupa siigur

7, 8. LXXXII—IV meddelte to breve, indeholdende henholdsvis foresporgsel

fra Arne Magnusson angående denne membran og det dertil hørende svar af
Arni Hannesson på Ytri-Hålmur; derimod findes nu ikke det sammesteds

trykte gavebrev, hvorved membranen overdrages af Halldor porbergsson til

pordur Pétursson.

Benyttelse og beskr.: Biskupa sogur I, 1858.

1160. AM. 406 a II. 4to. Perff. og pap.

Laurentius saga Holabiskups.

1 (perg. 19^$ X 15^ cm. 2 hl. 16. årh. Beskadigede ved

beskæring foroven. Røde overskrifter^ forskellig farvede initialer).

Beg. „falitara huem dag og pWdiuwg", end. „ej til liola

ua2 kid2inw", Biskupa sogur I, 830—38.

Arne Magnusson meddeler på en vedlagt seddel, at bladene, som han
har erholdt af sira Olafur Jonsson i Skdlholt, stamme fra sira Audunn

på Borg.

2 (pap. 20,8 X 16,7 cm. 8 hl C. 1700. Rettet af Arne

Magnusson).

Afskrift, af de vanskelig læselige bl. 1', 2, 3 i AM.
406 a I, 4to.

3 (pap. 21,1 X 16,fi cm. 2 hl. C. 1700).

Arne Magnussons egenhændige afskrift af bl. I"" i

AM. 406 a I, 4to.

4 (pap. 20,6 X 16,8 cm. 1 hl. 17. drhs slutning).

Afskrift af bl. 1 i AM. 406 a I, 4to.

Hertil hører en seddel, hvorpå Arne Magnusson Juir gjort nogle op-

tegnelser om codicea af Laurentius saga.

5 (pap. 16,8 X 10,4 cm. 2 bl. 17. årh.).

„Wr fdgu S. Laurentii Hola bw/fewps" o: filologi'fke og

annalistiske excerpter af sagaen.

Ifg. Arne Magnussons påtegning på det tilhørende omslag sandsynlig-

vis skrevne af 'sira Benedict d Hestf.

»s. s 89.
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H161. AM. 406 b. 4to. Pap. 21,e, X 16,e cm. 44 bl C. 1700.

Laurentius saga Holabiskups.

I

Afskriften, der ender som AM. 406 a 7, 4^, begynder „Effter

tolu herra Åka'', BisJcupa sogur J, 805.

1162. AM. 406 c, 4to. Pap. 2U X 16,7 cm. 68 bl. G. 1700.

Laurentius saga Holabiskups.

En af^hrift, der i henseende til begyndelse og slutning ganske

stemmer med nærmest foregående.

Ifg. den gamle katalog skulde af disse to eksemplarer være „Eitt med
Fliotafkrifbarhende S"" J>ordar a Stadarftad. Hitt med Gumiars i Bol-

hoUte".

1163. AM. 407, 4to. Pap. 20,5 X 15,7 cm. 361 bl 18. århs beg. Sam-

tidig, men uregelmæssig foliering 1—365, idet forsatsbladet og

den indskudte seddel 1^^ ikke ere medregnede; endv. findes

233^^, 279^'^'^, 301^, medens tallene 321 og 337 ere over-

sprungne. Bl 26, 50, 76, 94^—96, 320", 322, 341—49, 353"

— 55, 365^ stå blanke; bl. 218^""^ bærer kun enkelte annalistiske

notitser af Jon diafsson fra Griinnavik, hvem også flere marginal-

antegnelser skyldes. I marginen årstal og henvisninger. Bindet

er indvendig betrukket med beskrevet papir indeholdende brud-

stykker af samtidige regnskaber
,
privatbreve og lign. Bet opr.

bind er betrukket med presset læder og forsynet med spænder.

Indhold:

1) Bl. 1^*« '—217. Um Skålholtsbiskupa o : Annalistiske

optegnelser omf. biskopperne Isleifr—Jon f>orkelsson Vida-

Hn (1056—1703). Hovedkilde er Jon Egilssons Biskupa-anndlar,

så langt de gå; tillige benyttes Bjorn på Skardsd^s annaler og

Flateyjaranndll

2) Bl. 218''. En annalistisk notits for hvert af årene

1705— 8 ang. Arne Magnusson, ^ormoQur Torfason og

Magnus Sigur9sson i Bræ5ratunga (dennes død).

3) Bl. 219—320 ^ Um Holabiskupa o: Ajinalistiske optegn-

elser omfattende biskopperne Jon Ogmundarson—Bjorn

39
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fjorleifssoii (1106— 1700). Overskrift 'Regiftraii« }:>eirra B/.s7.-

Mpa sem Verid Hapa ypuer Hola b«.<fA;?ipsdæme . . . Saman-

fkripuad Epter Firre Allda piodleiks Manwa Anwalum Einkum
Bio2iis Jonsfouar A Skaidsa'.

4) Bl. 323—40. „Hunguivaka". F^ftcr titlen overskriften

„Eimn litill Bæklingui" osv.

6) Bl. 360—63 ^ „Vm/77 vndailega Widbuide Sem Sieft

hapua hie: a Jslande og Annaiftadai".

(j) Bl. 856—«M. „Regiftur ypuer t>efsa Bok
| Widuijkiande

Skalhollts Og Hola
|
b/sX'^pum og |)e/na Stioinun".

7) Bl. 365''. Annalistiske optegnelser ang. årene c. 1670.

Ifg. titelbladet (bl. i*" ') skulde man her have for sig 'Ann-

ala2 Edm Frasagner Ætta Og Annaja hluta . . "Wr Gomlum
Annalum og Jslendinga sogum J Eitt famannfkripuad af

petm Napnwpzæga vitja og vellefna Manwe Byanwe Jonsfyne

el leinge bio a Skards å J Skagapi2de'.

Forsatsbladets inderside indeholder nogle årstal og datoer

for udenlandske (o: ikke islandske) begivenheder.

Herkomst og hist.: Håndskriftet, hvis optegnelser på bind- foderet angå
Vestfjordenc i dutningen af 17. årh. , barer på forsatsbladet følgende

påtegning „Thorfie Magnufson Er ^efsarar Bookar Riettur Eigandi f)ui

haiia keifta eg af Jone Maguufsyne fire/- fullt verd, Så Nioti iem Gud
vill Anno 1706, d. 3 Jvini Thorfie Magnufson Eh". På bindets inderside

læses „Arne MagnulTon a bokina 1710. feingna af porbidrgu Sigurdard. å

Kulu i Arnarfirde".

Benyttelse og beskr.: Safn t. s fsl. I, s. 26; Timarit VIII, Rkv. 18S7, s. 72.

1164. AM. 408 a. 4lo. Pap. :^J,r, X in., nn. S9 bl C. 1700.

Biskupa-annålar Jons Egilssonar.

Herkomst og hist.: Arne Magnusson har på it af ham foran indsat blad

noteret „Var hia Orine Dadalyne og kom fra \ionum. 1721". Få en tilhør-

ende seddel udtaler han sig om de gængse crcerpter af biskopsannalerne.

Benyttelse og heskr.: Safn t. .s. Isl I, s. 24—25.

1166. AM. 408 b, 4to. Fap. ;iO,3 X X5,8 cm. 23 bl. 17. århs slutning.

Biskupa-annålar Jons Egilssonar (
„Skalholts B/sA-Mpa Annall").
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Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magmnmon
„f>etta feck eg 171U. af Benedict Hanneffyne fra Snæfidllum, enn hann af

Grime Einarsfyne Eyolfsfonar".

Benyttelse og beskr.: Safn i. s. Isl. I, s. 23.

1166. AM. 408 c, 4to. Pap. 19 x 15 cm. 14 bl C. 1700.

Indhold:

1) Bl. 1—13'. Hungrvaka (brudst.). Går fra ^Ketelbiøm

Gamle bio a mospelle" til bp Magnus Einarsson ind.

2) Bl. 13^—14. .,Vm Selkoilu", ender „og var m«dd Hallære

J la/idinu
|
BisA-wp", hvorefter Arne Magnusson har tilfojet

„reliqva defunt".

1167. AM. 408 d, 4to. Pap. J20,e X 15,8 cm. 33 bl. 17. årh. Kanterne

stærTit beskadigede ved slid.

Biskupa-annålar Jons Egilssonar („Gamle: Anwala: Ap Øllum

SkalhoUtz Byfkupum" osv.).

Defekt ved slutningen, endende med ordene „po heUdur

hinwe firre filgde effter peiiing(afall)".

Herkomst og hist.: På det tilhørende omslag har Arne Magnusson noteret

„Reliqva libelli, unde hæc defumta efb (sål.), exarata fuere 1662. 63. å f>ufu

i Kios og er l)etta jned fåmu hendi. Eg feck qvered i Kaupenhafn af Jonas

Dadafyne".

Benyttelse og beskr.: Safn t. s. Isl. I, s. 22—23.

1168. AM. 408 e, 4to. Pap. 19, i x 15,b cm. 16 bl. 17. årh. Teksten på

forskellige steder rettet.

Hungrvaka („Eim lytill bæklingUR" osv.).

Herkomst og hist.: På to tilhørende sedler meddeler Arne Magntisson a) „Fra

Pale légmanni, Var aptaft i |)vi Volumine er fremfb var å Knytlinga Saga"

;

fe) „Hier aptan vid var coutinuatio S'' Jons Eigilsfonar, fem eg ecki fendi

Magnufe, fo vitt eg man. hånd f>ordar Jonsfonar, poftea presis a Stadar-

(bad, ftod ji fpatiunne, J)ar nu er pappir il limdur aptarib pad hefur hann
fkrifad \>'å tbudiofus var her i Kaupenhafn, circa 1690. Contiuuatio tok

til å forlaki hiskuipi Helga".

39*
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1169. AM. 40S f, 4to. Pap. J(i,< X 70.6 cm. 4(i hl. 17. årh. Sammenfiat

af to opr. usammenhørende stykker hl. 1—2å og 27—45. Bl.

25—26^ 46 ere Arne Magnussons egenhændige optegneher.

Indhold:

1) Bl. 1—24. Hungrvaka i Jon Egils.son.-i uddrag. Teksten

rettet og på adskillige steder overstreget.

På foden af bl. 1" har Å. M. skrevet „f>etta exemplar er fra Hvamme".

2) Bl. 26 ^ „Ur byfkupa bælki". Beg. „Teitur hiet madur",

ender „Månaliotur og
|
|5orgunna i Skalhollti grafin".

Ovenover har A. M. noteret „In chartå qvådam Islandicå Peqventia

inveni annotata".

3) Bl. 27—45. Biskupa-annålar Jons Egilssonar („Annåll

Vmm Bj^Arwpa J Skalalio|llti prå pui pad var pirft
|
stiiFtad").

Excerpt (defekt), men endende med hp Oddur Einarsson og

indbefattende et udførligere æfi-ågrip Gisla biskups Jonssonar.

En lakune i håndskriftet når fra i fortællingen om hp Sveinn

til hp Marteinn Einarsson.

AM. har bl. 26'' noteret „Fra Magnufe Arafyne i Haga. Var aptanvid

Annala er eg feck fra Haga". Afskriften er underskrevet „H. T. S. | Eh."

Bl. 46^ indeholder oplysning af A M. om et excerpt af biskopsannalerne,

betitlet „Saga af Biskup Jone
| og Sonum hans", som han har ejet, men

tilintetgjort.

Benyttelse og beskr.: Safn t. s. Isl. J, 23—24, 133—36.

1170. AM. 408 g, 4to. Pap. 20,7 X 15,6 cm. 4 hl. 18. århs heg. Skr. af

præsten Frantz Ibsson (ifg. den gi. katalog).

Biskupa-annålar Jons Egilssonar (fragm.).

Begyndelsen indtil hiskop Pdll Jonsson (excl.).

Herkomst og hist.: Arne Magnusson har i marginen bl. 1'' noteret „Efter

hendi S' Jcms i Villingahollti Ji bok Gudrunar forgilsdottur , fem nu er

hia mier".

1171. AM. 408 h, 4io. Pap. 21,^ X 17,b cm. 39 hl. 17. årh. Sammensat

af forskellige usammenkørende stykker. Bl. 4^, 13", 28 ubeskrevne.

Indhold:

1. Bl. 1—3. „Regiftur Skalhollts B/sA-t/pa". Omfattende de

katholske hiskopper.
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På forsatsbladet har Arne Magnusson skrevet „Author Halldor f>or-

bergsl'on". Bl. 4 har været omslag på et brev adresseret til Benedikt

Einarsson i Skålholt.

2. Bl. 5—14. „Annålar nockrer
|
Edur Å2tal allra peirra

Byfkupa, Sem verid hafa a Iflandi, Einkum
|
peirra fem ad

Stolum hafa setid, pra pui firfta ad Chriftinwdomiir hofft
| a

Jflandi. Eirninw ap huorjum Jfland firft er fundid og Bigt, og

huoriez
|

pa liafi a Nordurlondum rijkt, Bædi i Keyfaradæmi.

Paualegu fæti
|
og odrum Kongarikium hier i Evropa, par

med og lyka nofn-w anwar|ra B?'5Å;Mpa og Artal peira ey hafa

ftolfetid, og hier hafa Chriftni Bodad,
|
Sammanwfkrifad

eptir fkyrum Anwalum, og vifsri Hiftoriu Olafs Kongs
|

Triguafonar (fem pirft kom Chriftni a Noreg Orkneyar Fær-

Eyar Jslawd
|
og Grænland) Eirninw Authore S""* Amgrymi

Jonsf?/wi i Sinwi C2y|mogæa". 'Author Halldor porbergsson'

ifg. en rimeligvis fra den gamle katalog hentet påtegning på

foden af hl. 5*". Sandsynligvis forfs autograf, da den udførlige

titel er underskreven „Anno 1678. HT".

Efter nogle annalistiske meddelelser for årene 770—1056

følge de katholske bisperækker for Skdlholt og Holar stillede

sidevis overfor hinanden.

Bl. 14:^ hærer et 'virQingarbréf fra gården Glæsibær i

Skagafjar9ar syssel, 1697, underskrevet hl. a. „Halldor J>or-

bergfson".

3. Bl. 15—27. „Artal Allra |)eirra Byfkupa sem ve|rid

Hapa å Jflande, Einkumw^ peirra
I
sem ad Stolum hapa setid,

pra pui
I

pirfta ad Chriftenwdomur Hopft a
|
Jflande Eimenw

under Huorium
\
Kongumm peir Hafe

|
lipad!"

Samme skrift som 2. med udeladelse af de indledende anna-

listiske meddelelser indtil år 1000.

4. Bl. 29-39 ^ „Annalar Nockrer edur
I

Aartal allra pei22a

Biskuipsi fem vered hapa å Iflande" osv. (omtrent som 1.).

Samme skrift som foregående , dog med en noget forskellig

redaktion af indledningen.

Bl. 29*" i øvre margen har Arne Magnusson noteret „Fra Jone

Eiiiarsfyne 1697". På en tilhørende seddel har A. M. afskrevet følgende

underretning fra Jon Einarsson år 1698 „Hver author J)eirra btsÆupa
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* annala er, fem vid IkM'uui uinrkrifad. veit S"" Ai-i »H-ki fon mior |)a

Hedi, nemi \>&d hi^g ej; hann hafi |)a feinged af ^ovSbeini Benedicta-

lyni".

Beuj/ttehse og heskr.: G. Storm, M. Ann, Chrania 1888, *. LIV.

1172. AM. 408 i, 4to. Fap. 20^2 X 15,9 cm. 7 hl. C. 1700. Sh: af Arne

Magmtsson. Stærke spor af fugtighed. Af hl. 7 er kun en

halv linje beskreven.

Ættartdiur.

Afskrift af AM. 162 31, fol.

Herkomst og hist.: På to foran indklæbede sedler giver A. M. dels meddelelser

om afskriftens original, dels et slægtregister.

1173. AM. 409 a, 4to. Fap. 21 ^ X 16,5 cm. 37 hl. (ind. omslag) — deraf

dog hl. 6—15 i 8"". 17. årh. Seks indhyrdes uafhængige stykker.

1. Bl. 2—5^ Krukkspå. Rimeligvis forfs, Jon Gudmunds-

son lærdi\s, autograf

Sml. Islenzkar pjodsdgur I, s. XIV.

2. Bl. 7—14 (15,, X 10 cm.). Krukkspå.

3. Bl. 16-23. Krukkspå.

„Ex charta Gudmundi Thorlevii" tilfojer Arne Magnusson.

4. Bl. 24. Krukkspå („K2ugs Kuez") — i en kortere he-

arhejdelse.

5. Bl. 25—26. Krukkspå — rimeligvis afskrift af nr i, med

rettelser og varianter uf Arne Magnusson.

I murginen er af A. M tilfojet „Conlererad vid hånd S' Jons i

VillingahoUti Item vid annad Exemplar fem ått hafdi Sal. J>ormodur
Torfason".

6. Bl. 28—37. Blandede historiske optegnelser og lign.

(isl.): j^\ydj 7. Heimfins furduve^'k", excerpter af den græsk-

romerske oldtids historie, Danske konge-annaler fra Krist-

iem I til Kristian IV (1449—1646), „CHRONOLOGIA edr

Tydar Regiftur^ (annalistiske optcf/nelser, mest fra det gi. testa-

mente samt tiden c. 900), „Fragment tir Krucks Spå" —
ender defekt.
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Om stykke 6 meddeler en indlagt seddel med Arne Magnussons hånd
„1704 in Junio, feck eg petta af Gudmundi Jonsfyni i Mula i Fliotzhlid".

1174. AM. 409 b, 4to. Paj). ^0,4 X 16,^ cm. 88 bl C. 1600. Indhæftet i

perg.-omslag, dannet af to sammenhængende , beskrevne blade af

et latinsk kirkeligt hskr. (tosp.). Ender defekt og har desuden

en lakune efter bl. 32.

Annåll - fra år 44 til 1406.

Af de tabte læg (omfattende årene 1185—1342) befinder

første ark (6 bl.) sig i Kristiania universitetsbibliothek som nr.

600, 4"^; se G. Storms Isl. Annaler.

Herkomst og hist.: En hånd fra 17. årh. har på omslagets inderside skrevet

„Gudbi6rg lonsdotter å peCsa, Annala med Riettu" osv. Arne Magnusson
har på en seddel noteret „Monfieur Oddz Sigurdz fonar 1726 in tebruario".

Bl. 17^ i nedre margen læses navnet „Thumas Biamafon".

Benyttelse og beskr.: G. Storm, Isl. Ann., Chrania 18S8, s. XXXXIII.

»
1175. AM. 410, 4to. Po/). 20,4 X 16 cm. 99 bl. C. 1640.

Indhold:

1) Bl. 1—8. Historia universalis, på Latin, fra JuUus

Cæsar til 388 e. Kr. Overskrift „Incipit libellus continens

aliqva coiiting|entia å tempore Jiilij Cæfaris, usqve ad annuw
|

qvintum Imperij Friderici primi".

2) Bl. 9—23'. Annales, dels på Latin, dels på Islandsk,

fra Julius Cæsar til år 636 e. Kr. — indledede med annal-

istiske notitser fra Beda, Josephus, Historia scholastica,

Hieronymus.

3) Bl. 23^—24. Historia universalis, på Latin, fra 391

-453 e. Kr.

Stykkerne 1—3 ere tidskrevne af Annales Regii (GI. kgl. sml.

nr 2087, 4''').

4) Bl. 26—99^ „Annalar vm pad sierlega sem til
|
heffur

fallid J Danmork, Noregi, ^yfka|landi og Iflandi og An/tar-

ftadar, fra
|
pui Datum skiiifadist 636". Fra 636—1394, med

et senere tillæg (samme hånd) 1395 —96.
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Sfykke 4 er, bortset fra de to sic/sfc år, sanitnrnskrcvct efter

Annales Eegii og de nordlandske annaler (reprces. ved AM.

412, å"^).

Talrige marginalnoter af Torfceus; hist og her ses også

Arne Magnussons hånd

Udførlig beskrevne hos G. Storm, Isl. Ann.

Herkomst og hint.: Foran er indsat syv blade og sedler (mærkede I— VII) med
egenhændige notitser afArne Magnusson. Han meddeler her, at det pågældende

hskr. år 1712 er udlånt til ham af Torfæus, men at han 1715 har erholdt det

til foræring af dennes hustru; i mellemtiden havde A.M. fjærnet et eksemplar

af Bjorn på Skardsd^s annaler, som vare indbundne bag i håndskriftet Om
dette tilfojer han „Hdndenn ii peffum annålmn er (ef eg ecki villefb) fkril'ara

eins Hr. forlaks Skulafonar bisÆwps å Holu»n, fem Anwalana, i ))anra måta,

hetur Copiera liited epter 6dru elldra Exemplare". Fremdeles findes ud-

talelser om annalernes beskaffenhed, underretning om en kasseret afskrift af
• disse, varianter fra andre håndskrifter og lign.

Benyttelse og heskr.: Islenzkir Anndlar , Hafniæ 1847, s. XXVI— VIII,

XXXI; Gronl. hist. M. III, 4; Ant. Bmses II, 371; Dipl. Isl. I; Icelandic

Sagas II, London 1887, s. XXII; G. Storm, Isl. Ann., Chrania 1888, s. XIII,

XXVII, XXX, XXXI, XXXII, XXXXVII—LI, LIV, LV, LXIX.

1176. AM. 411, 4to. Pap. 20,3 X 75,« cm. 66 bl. 17. århs sidste halvdel

(c. 1685). Skr. af den senere provst Jon Halldorsson. Henimod

hskrs slutning ere årstallene korrigerede i marginen af Arne

Magnusson og andre. Bindet er betrukket med beskrevet perg.

fra et latinsk kirkeligt hskr. (tosp.).

Annåll yfir årin 70-1430 e. Kr.

Sammenstøbning uf Skdlholts-anndll (AM. 420 a, 4*^) og Npi

anndll (AM. 420 c, 4'*').

Bl. 65—66 optages af et med en anden hånd tilfojet „Ap-

pendix" indeholdende register.

Herkomst og hist.: På seks foran indsatte blade og sedler (mærkede I— VI)

gor Arne Magnusson rede for dette håndskrifts tilblivelse og meddeler nærmere

underretning om to af ham tilintetgjorte afskrifter af det; bl. a. anføres

„peffa annal a hefi eg feinged fra Lauritz Scheving, Jvlauftur halldara

ad Mådruvollnm , 1705. og voru |)a bundner l'amanvid Annala Biorns a

Skardza. Scheving hafde teinged [teCCa fému Annala af Biarna Arnafyne

'ék Skiimlbédum. Héndin a an;jalunum er S' .Jons Halldor.slonar i Hitardal,

og feigilt han/i pk fkritad hat'a i Midfelle, um |)ad leite er haun tur ur
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Skula. Han« l'eigest tyrer Pier haft hafa til epterfkriftar tvær membranas
t'rå Skalhollte: eina i litlu t'olio, fem han/i minner, ug adra in 4'o med
nyrri hendi. feigeft hann })eirra tenori vida famanblandad hafa og fkrifad

ritt ur hverri. Membranis hafe fidan til SkalhoUtz aptur fkilad vered".

Få to ved bl. 44^ og 47 indskudte sedler fremhcecer A. M., at man af her fore-

tagne rettelser kan se, at hskr. har været benyttet af 's'' Eyjolfur q Vollurn'.

Benyttelse og beskr.: tsl. Anndlar, Hafniæ 1847, s. XXIX; Gronl. hist. M.
III, 4; Ant. Musses II, 370; G. Storm, Isl. Ann., Chrania 1888, s. XXII,
LXVII; J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16. årh., Kbh.

1888, s. 11.

1177. AM. 412, 4to. Fap. 19 X 15,5 cm. 48 bl. 17. århs 1ste halvdel.

Bindet er betrukket med beskrevet perg. I marginen findes

årstal fremhævede og enkelte henvisninger; i teksten tillæg med

Torfæus' og Arne Magnussons hånd. Bl. 48'' har opr. været

beskrevet, men det skrevne er senere udslettet.

Hola-annåll — „Annales Islandici r. Holenfes" har Arne

Magnusson skrevet på bindets forside — , fra år 636—1394 e. Kr.

Overskrift „ANNALAE, vmm pad sie2ligt fem til hefur
|
fallid

J Danm62k, No2egi, ]^yfkalandi
|
og Jslandi, og Annajftadar,

fra pui
I

Datum fk2ifadift. 636." (understreget).

Herkomst og hist.: Bl. P' findes af Arne Magnusson noteret „Hos Annales

mihi Arnæ Magnæo dono dedit Thormodns Torfæus, Hiftoriographus Re-

gius. 1689." og på en foran indklæbet seddel bemærker han „{»effa an«ala

hefur J>ormodr Torfafon oefad feinged a Holum, J)vi l)ar aptanvirf var

Drapa S^ Magnuff Olafs fonar um herra Gudbrand.

J>eir eru og (fi recté perfpicio) med hendi fkrifara hr. |>orlaks".

Benyttelse og beskr.: Isl. Anndlar, Hafniæ 1847, s. XXX—XXXI; Ant.

Arner. s. 258; Gronl. hist. M. III, 4; Ant. Busses II, 371; Dipl. Isl. I;

Flateyjarbok, Chrania 1860—68, s. VI; Icelandic Sagas II, London 1887,

s. XXII; G. Storm, Isl. Ann, Chrania 1888, s. XVI, XXIII, XXV, XXIX
—XXXI, XXXII, XXXXVIU, LI.

1178. AM. 413, 4to. Pap. 20,3 X i6> cm. 35 bl. C. 1700. Skr. af Arne

Magnusson.

Annales Regii (isl.) — i en excerperende afskrift (med

udeladelse af „exotica"), ikke som originalen nu standsende med
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år 7.VA^<s', men forst afbrydende ved år 1841, hrorcftrr A. M.

har tUfojet .,reliqva defunt".

Da afskriften toges, må ariginalen have omfattet ét blad

mere end nu.

Herkomst og hint. : Pfl cl foran indklæbet blad meddeler A. M. „Excerpta ex

Annalibus Islaudicis in Bibliotheca Regia. Membranei l'unt, et Aimales

Regios illos vocare foleo ad dilbinctionem illoruin Aiinalium qvi Codice

Flateyenfi coutinentur. feffa annala hefr Mag. BrynioltV eigi brukad

in fuå Compilatione vel Harmonia annalium. id certum elk". Om af-

skriften anfører han bl. P' „Exfcriptum ex Membranå Bibliothecæ Regiæ
in 4'o lucipiunt autem hi annales in anno primo Julii Cæfaris, Cumqve
ad aunum Christi 900 ut phirimum exotica habeant, paucula tantum hic

usqve ad dictum aunum excerpta funt, ae in reliqvis exotica femper omilTa.

parenthefi hic inclufa, in Membranå recentiori manu exarata funt".

Benyttelse og beskr.: Scriptores rer. Dan. III; Gronl. hist. M. III, 3; Ant.

Busses II. 368-69; G. Storm, Isl. Ann., Chrania 1888, s. XIII

1179. AM. 414, 4to. Pap. 30,4 X 16,^ cm 44 hl 17. århs 1ste halvdel.

Hist 0(1 her årstal i marginen.

Flateyjar-annåll —afskrift, nu begyndeude med år 1044,

idet formodenlig begyndelsen er faht.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson

„Annales hofce mihi dono dedit Dommus Chriltianus Wormius anno 1706.

Eru ur Flateyarbok, og vantar framanvid. feir voru, l)a eg l)a eignadizt,

innfelber i anwad pergament en petta (nu i pap-bind): og var |)ar utan å

ritad med hendi Sal. Doet. Olai Wormii: Annales ex Auftrali If-

landiå. Eg true hr Gifle Oddzfon hafe fendt l)å Wormio".

Benyttelse og beskr,: G. Storm Isl. Ann, Chrania 1888, s. XXXVI

1180. AM. 415, 4to. Ferg. 25 X 16,s cm. 12 hl. 14. århs heq. Af hl. 1

er kun nedre hjorne. af bl. 2 hun en strimmel nærmest ryggen

bevaret. Bl. 3 er af noget mindre format end de øvrige. Bl. 5

er flænget tværs over, og i enkelte af de andre blade, der ellers

i det hele ere vel konserverede, findes hist og her mindre huller.

Af og til er indholdet opstillet kolonnevis, og bl. 5" for en del

indskrevet i en kredsformig ring-figur. Bl. 2" Ter skrevet med

en særlig hånd, der synes at komme igen i et marginal-tillæg

bl. (>'. Bl. i'' fore/commer cii kronologisk notits med Arne
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Magnussons hånd Bindet er betrukket med beskrevet iterg. fra

et stærkt ornamenteret kirkeligt hskr. Defekt.

Indhold

:

1) Bl. l^ Miscellanea (et latinsk hexametrisk vers om
de otte verdensaldre , en lat. fortegnelse over de kvinder,

der fandtes i arken, et gudeligt lat. vers, en lat. forklaring

over en række bogstaver, som „fpamaQz emn iroma" skrev)

— fragm.

2) Bl. 1^—2^ jslenzkt fjardatal — defekt ved begyndelsen

og slutningen. Foran fjordfortegnelsen synes at have gået en

latinsk opregning af dyrenes forskellige lyd; efter fortegn-

elsen har fulgt rækken af latinske talnavne. Også bl. 2"

bærer fragmentariske latinske optegnelser, muligvis memor-

ial-vers.

3) Bl. 3—4'. Påfatal. Paverækken har oprindelig sluttet

med Nicholaus IV (1288—92). men senere ere de fire følgende

paver tilfojede.

4) Bl. 4^—6^ Um 'stjornubokar-frædi' (computus eccle-

siasticus). Bl. 6'' Latin, ellers Islandsk. Heri verdens-

systemet med planeterne fremstillet ved en af kon-

centriske cirkler dannet figur med latinsk indskrift.

5) Bl. 6^ Stjornu-Odda tal.

6) Bl. 7—11'. Annåll - fra Kristi fødsel til 1313. Kaldet

Annales vetustissimi eller, mindre rigtig^ Hauks annåll.

Arene 1001—1269 ere forbigåede eller udfaldne; storste delen af

bl 9" optages af historisk-geografisk e og arithme-

tiske småstykker på Islandsk (verdensaldrene, Abrahams

slægt, længdemål, jordens omkreds, forholdet mellem 'tylpt

siafar' og fremmede måls-angivelser, Grækenlands inddeling,

cirklens beregning, jordens og solens diameter). Storste

delen af bl. IV er opr. ubeskreven.

7) Bl. IV. Norsk-islandske bispe- og abbed-rækker (Erki-

biskupatal i Nidaros; biskupatal i Norge, Orknøerne,

Færøerne, Island, Gronland; åbotatal på Island).

8) Bl. ll\ Langfedgatal Noregs konunga — fra Ragnarr

loSbrok til Håkon Magnusson.

9) Bl. 11^. Fylkjanofn i Noregi.
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10) Bl. 11"— 12 ^ Langfedgatal Dana konunga fra Riijriuur

lodbrok til Eirikr Eiriksson (Men ved).

11) Bl. 12'. Langfedgatal Svia konunga — fra Ragnarr lod-

brok til Birgir Magnusson.

12) Bl. 12 ^ „Langpedga tal pra noa t// varra konunqsi":

*) Harald hårfager« slægtregister fra Noah, '') slægtregister

fra Odin til Sigurd Orm i ojes son Hor5a-Knutr.

13) Bl. 12'-\ Islandsk excerpt af „hamborgar iftona" —
„ok kallaz fa meiftari er giozt

I
hep^r bokma fleft allt hapa

ntat epter fzn fa/gn Svemf vlpf
!
fvnar ap tiSendvm dana ok

fvia" — går fra kejser Otto I.s krig mod Danmark til Olav

Tryggvesons fald, hvorefter endnu plads er åben for 8—10 linjer,

uden at det kan ses, om stykket har været bestemt til at fort-

sættes.

Indlagt er i et omslag med påskrift af Arne Magnusson

A. M.s afskrift af den fragmentariske fjordfortegnelse i

AM, 416, 4*" med en tilhørende seddel samt en af A. M.

rettet afskrift af en fuldstændig islandsk fjordfortegnelse.

Herkomst og hist.: I AM. 435 a, 4'" bl. 60 giver Arne Magnusson indholds-

fortegnelsen, men uden videre oplysning ; deraf ses, at nogle blade „ur Kalen-

dario Romano fragment cuj adfcriptæ funt gloffæ aliqvot Islandicæ" (nu

AM. 249 1, fol.) i sin tid have været vedlagte dette håndskrift. Bl. 11'' er med

en hånd fra c 1500 skrevet en irettesættelse til en vis „Magni^.

Benyttelse og beskr.: F. Johannæi Hist. eccl. Isl. IV, 27; Ant. Arner. s. 256

—57: Ant. Busses II, 369, 430; Ant. Tidsskr. 1846—48, s. 115; Dipl. Isl. I;

FMS XI; Gronl hist. M. III, 3: Kr. Kålund, Bidrag til en hist.-topogr.

Beskr. af Island II, 359 ff.; Isl. Anndlar, Hafniæ 1847, s XVIII-XX:
P. A. Munch, Sml. Afhandlinger I, 319 ff.; Norsk hist Tidskr. IV, 1877,

8. 478 ff.; ScHptores rer. Dan. I, 1—6 (facs.), 10—13, II, 146—53. 177—99

(facs.), VI, 615—21; G. Storm, Isl. Ann., Chrania 1888, «. VII—X.

1181. AM. 416 a, 4to. Fap. 20,s X S« cm. 13 bl. 17. årh. Forskellige

hænder. Bl. 3—4, S^'—IO, 13'' og tre efterfølgende blade ere

ubeskrevne.

Indhold:

1) Bl. 1—2. „Reglftur uppa |
bækur kirkiun/zar

|
J Skal-

hollte.
I
Ao 1G04. 28 Aprilis^
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2) Bl. 6—8'. „Anno 1612
|
Ymm Stadarens Bækur

; Reg-

iftur vppa pær fem nock|ud duga". Fortegnelse med tilhørende

oplysninger af bp Oddur Einarsson om høger og håndskrifter

tilhørende dels bispestolen i SMlholt , dels biskoppen — med

biskoppens egenhændige attestation af år 1616.

3) Bl. 11—13^ „Suma vppa allar Skalholltz
i
Domk/z-kiu

leigu Jarder. J sier
|
huoriu vm/wbode". Dateret „Skalhollte.

25 Maij.
I

Anno 1619.^

Herkomst og hist.: På det tilhørende omslag har Arne Magnusson noteret „Ex
chartis Hr Oddz Einarsfonar bifkiips. Komid til min fra Odde Sigurdz-

fyne 1727".

Benyttelse og beskr.: Timarit VIII, Bkv. 1S87 , s. 96: Årbok hins isl. f'orn-

leifafélags 1886, s. 62—67; G. Storm, M. Ann., Chrania 1888, s. XVIII
(cit- so7n 416 b); J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16. årh.,

Kbh. 1888, 8. 35, 79.

AM. 416 b, 4to. Pap. 20,5 X Ss cm. 65 bl. 17. årh. Skr. af provst

Jon Jonsson på Melar. Bl. I'', 6'", 8, 19*'—^O"", 44'' ubeskrevne;

bl. 5—6 beskadigede fortieden ; papiret er løst og skrøbeligt.

Indhold:

1) Bl. 1—16. Islandske og latinske digte, fra tiden c. 1640,

forfattede af forskellige, og for en del til eller af håndskriftets

samler — skilte ved indstrøede isl. tankesprog, moralske sen-

tenser, ordsprog, husråd mod sygdomme, målsangiv-

elser og lign. kundskabsstof.

2) Bl. 17—24. „Vmm Stikur og vega
j
leingd", „vijder

J J si an de", „Gamla tala. nu aptwr
]

i Briikan" (d : romer-

tallene), „|>oralla Liod" (et digt), råd mod sygdomme (isl).

3) Bl. 26—43. Annåll fra verdens skabelse til år 1644,

dog med så godt som fuldstændig forbigåelse af middelalderen.

Islandske forhold ere ikke berørte. — Bl. 44'' følge tyske op-

tegnelser om sennepskoms virkninger.

4) Bl. 46—65. Latinske sentenser, tildels forklarede eller

oversatte; lat. uddrag af Cornelius Agrippa (1649)

og andre forfattere; enkelte isl. remser og vers; ka-

tholske helgener.
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Hnndfihriftet er istandhragt af skriveren, ovrnnævntr provst

Jon Jénsson, og har tjænt denne som en art noUtshog.

Herkotnst og hist.: Arne Magvmuon har på det tilhørende omslag skrevet

„Olim S"^ Jons Jonsfonar a Melum, nu mitt". Bl. 6'' star „Jonas Dadafon
MEH Anno MDCLXXXIIII". J. J.s forhold til håndskriftet fremgår bl. a.

af digtet bl. 5''.

Benyttelse og beakr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 447 (it.), 480.

1183. AM. 417, 4to. Pap. 21si X 16 cm. 66 bl. (1—65 \- I'''"). KJ. årlis

sidste halvdel. Talrige marginal-tillæg m,ed en forholdsvis

gammel hånd. Bladene ere ved hskrs begyndelse og slutning

beskadigede ved slid og i kanterne reparerede ved påklæbede

strimler. Bl P'^ er overført fra A . 429 6, 4*°, og til erstatning

for dette har i sin tid bl. 1 været indsat (skrevet for Arne

Magnusson).

Oddverja annålar, fra Cæsar til år 1427 e. Kr.

Udførlig beskrevne hos G. Storm, Isl Annaler.

Herkomst og hist.: På et hertil hørende omslag, der tillige med bl. i''«' fejl-

agtig har været overført til AM. 429 b, 4'o, har Arne Magnusson noteret

„Oddveria Annalar

fra

S' fordi Jons Tyni.

f>å hefr til foma ått Ormur Fiifafon i Eyium''.

Benyttelse og beskr.: F. Johannæi Hist. eccl. IV, b3; Gronl. hist. M. III, 4;

Ant. Arner. s. 257; Ant. Busses II, 370; Dipl. Isl. I; Isl. Annalar, Hafniæ
1847; G. Storm, Isl. Ann , Chrania 1888, s. I, XXIV, XXXVII, XXXVIII
—XXXXVI; J. porkelsson. Om digtningen på Island i det 15. og 16. årh.,

Kbh. 1888, s. 11.

1184. AM. 418, 4to. Vap 19 y. 15j, cm. .312 bl. (1—311 -\- ^'''). 17.århs

.<iidste halvdel. Skr. af Arni Magnusson fra Bolungarvik. Bl.

1^—3, 4\ 12% 15—16, 159"— 60, 166\ 173"— 74, 215", 217"

— IS'", 220 ere ubeskrevne. Presset læderbind med to spænder.

Bl. 1*" og 4^ indeholde privat-opfegneiser; bl. 5^ giver følgende

titel til hele samlingen „Annall Gamall I
firft A2tal: | lOSEPHVS

FLAVII
1
par næst: |

Regiftur peirra Romuerfku: og pyfku
(

keyfara: og Paua
j
Jtem Einglendfkra Skotzkra franfkra

polfkra
I

spanckra C.<få?.^ Danfkra Norfkra Suenfkra.
|
Konga:

|
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o<i; Tyrknefkra Keyfara noffn:
|
Jflaudz anwall og Andad

(sdl.) fleira er parad
|
Hnj^gur

|
sem Flateyar Annall kallaft;

vppfkri|fFad AfF Arnå Magnufsyne",

Intihold:

1) Bl. 5^— 9^ „Artal
|
Heilagrar ritningar, og Boka Jof-

ephs
I

Hiftoriu skriffara miog gagniegt".

2) Bl. 9^-12 ^ Kirkjustadir å Islandi.

3) Bl. 13-14. Ættartala Noregskonunga „Epter Flateyar

Annalum" — fra „Bure Tvrka kongur" til „01afur"Håkoiiarsoii.

4) Bl. 17—114'. Jjyzkalands-saga („Vm pær Vydfrægu,

Nafnkunwugu |>yskalands
|

allar, karlman»s Perfonur, sem

vered hafa fra
j
vpphafe veralldar, og til pefs mickla og

firfta pyfka keyfara Caroli Tijma: I firftu firer pann Haa-

lærda
j
Herra: Doet: Heinrick Pantaleon J Latijnu samaw

skriffadt: Enw nu aptur J Odru finne til virdingar
|
f6dur-

landenu, aff honum sialfum forbetrad
|
og vtlagdt"). Den

til grund liggende original er Heinrici Pantaleonis Prosopo-

graphia heroum atque illustrium virorum totius Germaniae,

Basileæ 1565— 66, / tysJc oversættelse.

5) Bl. 115—16. „Danmerkut Konga Og Jslands Hirdftiora

Reigistur Sijdanw Anno 1450" — til år 1670. Efter år 1653

tilfojcs ..Fyrfkrifad Hirdftiora Regiftur heffur Snæbiom

Torjfafson Samanwteked".

6) Bl. 117-19. Biskupa-registur å islandi — henholdsvis

til 1672 (Skh.) og 1684 (H.).

7) Bl. 120—22 ^ „Logman/7a Regiftui A Jslande" — fra

930—1679.

8) Bl. 122\ „Markatal Skripad til Hundrada Tolu og Alna".

5)— 8) ere skrevne med e)> særlig hånd.

9) Bl. 123''— 26'. Om titulaturer („Form
|
Huornenw Sier

huor eim Huors Embættis sem Hanw er
|
Wirdingar og

Eru, skal skrifaft, Epter pe?'m Nyu
j
Reglum Sem almenne-

lega eru J Brukan
|
Af Heinrich Gefler I Til Fryborg" . . .

'Anno MCCCCC og XIX').

10) Bl. 126'—30'. Um testamentis-gjordir — dels efter

summe forf (Heinrich Gessier), dels belyst ved citater fra dansk-

islandsk lovgivning.
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11) Bl. 131 -59 ^ „ANNALLI Eduj !
Tabvla Annorum MUNDI

!

Samanu Dieigen« og Reiknud
{
Ept.er BIBLIU

|
Og Epter

Doet: Philo, Ap Sæmuude
|
Aina Syne Anwo 1600:

|
Samanw

skrifud Og Lefenw, afamt fraa
|
Aratale Romveria Hofdiiigia

sem kolludus confules
|
Thil Julius Cæfar Gaius sem var

fjT^tur
I

keyfare Jfer øllum Heime
|
Ad sogn

| PETRI : CO-

MESTORIS
I
Med Chrifti Artale, Og odrum fleirum ANN|alum

Samann Dregnum
|
Og

\
Wpp skriiFudum Ap Ama Magnus-

fyne 1
Anno 1669". Går fra Julius Cæsar til 1530 (1612),

omhandlende udenlandske forhold, nærmest Tyskland.

12) Bl. 161—68 ^ „Pafa nopn", fra år 70—1560 (med an-

givelse af regeringstid); bl. 167— 68' optages af 'Hreiffce verk

og athaffher nockra adur skrifadra pava'.

13) Bl. 168^—73'. Konunganofn — i Frankrig, England,

Skotland, Spanien, Polen og Tyrkiet, til 16. årh.

14) Bl. 175 -77\ Hversu Noregr bygåist, efter Flateyjarbok,

tillige indbefattende Ættartolur til stykket Alir konungr hinn

gamli incl.

15) Bl. 177^—83. „Ættaz Tala fra Adam", til de norske

og danske konger indtil år 1596.

16) Bl. 184—86. „Regiftur og ættartala [leirra firftu

Donfku Konga fra Adam og til Dan". Efter en opregning af

kilderne følger 'Jferfied og samandreigid af pefs Haalærda

og vijdfræga Doet. Heinrick Panthalieonis skrife . . 1567'.

17) Bl. 187—212. „Hæc De Iflandia
|

qvædam Annotata"

(isl.): Oversættelse og uddrag af Crymogæa. Ender med en

islandsk kongerække, der går til Kristian V.

18) Bl. 213. Konungatal o: De norske konger fra Yng-

lingeme til Kristian V (med senere tillæg til Kristian VI).

19) Bl. 214—15. islenzkt hirdstjbratal til år 1649.

20) Bl. 216—17'. isl. (logsogumanna- og) Idgmanna-tal, til

1666 (med tillæg af tre senere logmenn).

21) Bl. 218^-19. Ndfn Skålhoits biskupa, Hola biskupa,

Skålholts skolameistara, ender c. 1685.

22) Bl. 221—311. „ANNALL" o: Flateyjaraunåll med en

fortsættelse til 1661 og yderligere spredte tOlæg til 1694.

4. 8 8«.
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Herkomst og hist.: Bl. 311^ øverst er med fin skrift skrevet „Arne Magnusfon
(i Bolungarvik) Eigande bokarinnar"; 6/. 4»' står „fefsi bok er Eygn Ions

Magnusfonar adt Erfd og Eygn epter sin« saaluga f6dur Magnus Magnus-

fon" osv. „Sueyns Øri 1707" osv. underskr. „Jon Magnusfon"; bl. 1^ findes

en meddelelse fra samme mand, at han er villig til at sælge bogen 'Herra Arnå
Magnusfini og Monf. Tborleypi Arasini', dateret 'Sueynsøri vid Tålkna-

fi6rd 1708', og øverst på siden har Arne Magnusson skrevet „J>erra bok gaf

mier Monfr forleifur Arafon 1708. A. M."

Benyttelse og beskr.: G. Storm, Isl. Ann , Chrania 1888, s. XXXVII, LXVIII.

[AM. 419, 4to. „Hirdftiora Annåll Islendfkra med fliotafkriffb;

Oinwb." mangler].

1185. AM. 420 a, 4to. Perg. 26,b X 18 cm. 18 hl. (bl. 1—6 tosp.). C. 1362.

Bl. 18^ ubeskrevet To ved påskrift af Arne Magnusson be-

tegnede lakuner; endv. mangler ét hl. forrest i hskr.

Skålholts-annåll hinn forni, fra år 140—1356.

Af lakunerne omfatter den første ét hl. (til år 139), den

anden to hl. (1013—1180), den tredje ét blad (1265—72).

Udførlig beskrevet hos G. Storm, Isl. Ann.

Herkomst og hist.: I AM. 435 a, 4'" bl. 97 ^ siger Arne Magnusson om disse

annaler „Eru garnier og væner". Om 420 a—c tilsammen anfører han „^efCe

3. an«ala volumina, eda fragmenta, låu i Skalhollte epter Mag. J>ord. og

liéfdu t)ar leiged um hans tid. Er ovifb hvert l)au hafa vered kirkiunnar

eign, eda ovart epter orded af Bokum Mag. Bryniolfs. I eingu Skalholltz

Regiftre ftanda |)au. Eg feck l)au af Mag. Jone Widalin". AM. 420 c om-

tales desuden særlig i AM. 435a, 4'o bl. 186'^, 188^. Sml. i øvrigt hvad der

linder AM. 428, 4^ siges om dette hskr.

Benyttelse og beskr.: Isl. Ann., Havniæ 1847, s. XXII—XXIII; Ant Arner.

s. 257 (cit. som 420 c, facs.); Gronl. hist. M. III, 4 (cit. som 420 c); Ant.

Musses II, 369—70, 443 (cit. som 420 c); G. Storm, Isl Ann., Chrania 1888,

s. XV—XVIII, XIX, XX, XXVIII, LXVII

1186. AM. 420 b, 4io. Perg. 32,7 X -257 cm. 11 hl (Tosp. Folieret 1—10

_[_ ]iisy 24. århs sidste halvdel. Forsk, hænder — hovedsagl.

skr. af Einarr Haflidason. Af hl. 1 er kun en smal strimmel af

bladets øvre halvdel nærmest ryggen bevaret, bl. i"* er beskadiget

iO
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red ydre margen, bl. (> har et hul ved overkanten; perf/nmenfef

i det hele no(/et medtaget, hist og her småhuller og lign.

Logmanns-annåil.

Bortset fra bladstumpen bl. 1, der begynder ved år 102 og

ender 247 , omfatter denne annal årene 293—1392, men har

sandsynligvis opr. været længere.

Udførlig beskrevet hos G. Storm, Isl. Ann.

Herkomst og hist.: Ang. håndskriftet, der i al fald for de 10 første blades

vedkommende er skrevet af præsten Einarr Haflidason (t 1393) på Brei^a-

bolstai^ur i Vesturh6p (Hunav. syssel), se under foreg. nr.

Benyttelse og beskr.: Isl. Ann., Hafniæ 1847 , s. XXIV^ VI (hvor navnets

oprindelse forklares); Ant. Arner. s. 257 (cit som 420 a); Gronl. hist. M.
III, 4 (cit. som 420 d); Ant. Russes II, 370 (cit. som 420 a); Biskupa sogur

I, s. LXXXVII; Dipl. M. I; Sturlunga saga, Oxf, s. CXXVIII; G. Storm,

lal. Ann., Chrania 1888, s. XVI, XXI—XXIV, XXXVIII.

1187. AM. 420c,4to. Perg. 22,5 X 18 cm. 33 bl. Tospaltet. 16. årh.

Bl. 28 hullet og hensmulrende. Bl. 33^ opr. ubeskrevet. Beg.

defekt.

Skålholts-annåll hinn nyi (Nyi annåll).

Omfatter årene 70—1430 e. Kr. Antages for at være en

direkte afskrift af AM. 420 b, é^.

Bl. 33^, næsten ulæseligt, indeholder, med en hånd fra c.

1600, kronologisk-historiske optegnelser.

Udførlig beskrevet hos G. Storm, Isl. Ann.

Herkomst og hist.: Bl. 27^ i nedre margen er c. 1600 skrevet „Wigfus Jon

sonar
|
Han«d". Til dette blad hører følgende seddel-notits af Arne Magnus-

son „feffer annalar hafa ei allz tiri laungu heyrt Skalholltz domkirkiu til.

fad eina blad fem hier in«ani liggur, hefi eg fier i lage fetnged ii Islandi

og lagde eg l)ad hier famanvid med [tvi eg fa ad pad hier til heyrde". Sml.

under AM. 420 a, 4'".

Benyttelse og beskr.: Isl. Ann., Hafniæ 1847 , s. XXVI— VII; Ant. Arner,

s. 257 (cit. som 420 d); Gronl. hist. M. III, 4; Ant. Busses II, 370 (cit.

som d); G. Storm, Isl. Ann., Chrania 1888, s. XVI, XXI—XXIV, XXXX
(ved trykfejl cit. 420 b), LX VII, LXXVI; J. porkelsson. Om digtningen på

Island i det 15. og 16. årh. Kbh , 1888, s. 11

[„Eitt Blad i qvarto", der ifg. den gamle katalog endvidere

skulde findes i AM. 420, 4^. mangler. Sml. G. Storm, Isl. Ann.

s. XXVII.]

De i Biskupa sogur I, «. XLIII nævnte bladstumper ere nu ikke her.
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1188. AM. 421, 4to (en tid indlemmet i AM. 429, 4to). Pap. 30,s X -Z^,4

cm.. 13 hl. 17. årh. Af hl. å og 13 er kun hladets øvre halvdel

henyttet^ resten hortsMren. Bl. 1—4'' tospaltede.

Annåll fra 742-1369.

Overskrift „Annall. fra fædingu Keyfara Karlamagnus

(Datum Hanws
\
pædingar Ao 722 [rettet 742] og inw til

Datum 1400 (!). og eg Hig eptir flat|eyar Anwal Styrmers

prefts Froda Samanlelmn og lagfærdur ep|tir reittu (sål.) Artali

fem eg hefi fundid gietad af Donfkum Iflend|fkum og Lat-

infkum Hyftorijs Chronichum og Sagnabokum
|
Endurbættur

og vidaukinn".

Under denne overskrift indhefaftes de med en særlig hånd

shrevne hl. 1—10 (år 742—1330); derefter følge hl. 11—13% med

Halldor porherg.ssons hånd, omf. årene 1331—58; hertil slutte

sig som et senere tillæg notitser for årene 1359—69. Udførlig

heskrevet hos G. Storm. Isl. Ann., tildels hetegnet som AM.

429^ 4^° 2 A.

Herkomst og hist.: På et tilhørende blad har Arne Magnusson noteret „Ur
brefi Halldors |>orbergsroiiar til min 1700. Annal hefi eg, fem eg veit

ydur mun alkunnigr, og eg hygg af Odda annal utskrifadann , allt fra

Carolo Magno, og ad metbu l)ar ad fem Bi6rn tiltekur. relberar nockur år.

1701 Pkrifadi eg Halldori forbergsfyne til og bad hann lia mier |)ennan

Odda Annal". Den hos G. Storm (s. LI) umiddelbart forud anførte AM^^«

seddelnotits findes nu kun i den i Ny kgl sml. 1255, fol. opbevarede afskrift

af dette nr.

Benyttelse og beskr.: Isl. Ann., Hafniee 1847, s. XXX; Gronl. hist. M. IH,

4; Ant. Busses H, 371; G. Storm, Isl. Ann., Chrania 1888, s. XXV, XXXU,
LI-LVII.

AM. 422, 4to. Pap.

1 (21 s X 16.!, cm. 5 hl C. 1700. Skr. af Arne Mag-

nusson).

„Annotationes Chronologicæ,
|
ex autographo Jonæ Si-

monis, Nomophylacis Agdefidenfis in Norvegiå". Afskrift

af AM. 733, 4*". (Sml. Norges gi. Love IV, s. 506—9.)

2 (20 X 15,9 cm. 6 hl. 17. årh. Stærkt hensmulrende

og beskadigede langs ydre marge)i).

lu*
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,,Relatio (lorfteins Magnusronar um Joklabrunann fyrir Auftan

1625" (sal. den gi kataloij). Dateret [:>ykkvabæ i Alptaveri

'•V9 H>26. Tilsendt sira Gisli Oddsson m. fl,

3 (20,3 X Kla cm. JS hl. 17. årh).

Relatio t>orsteins Magnussonar osv. Dateret |>ykkvabæ i

Alptaveri Vs 1626. Tilsendt sira Olafur Jonsson å Sondum,

4 (20,4 X 16 cm. 6 hl. 17. årh.).

1) Bl. 1—5 ^ Tidindi ad nordan, 1624—25. Annalistiske

optegnelser om begivenheder og forhold på Islands Nordland,

særlig om domkirken på Holar og bp Gudbrandur — grundet på

breve bl. a. fra sira Arngrimur (Jonsson) og sira Arnfinnur

Sigurdsson d Stad i Hrutafirdi.

2) Bl. 6. „Wmm Ei2nw unwdarleganw pysk" — fanget i

Weichselen 1624.

1190. AM. 423, 4to. Fap. 21,2 X 16,5 cm. 40 bl. C. 1700. Skr. af Arne

Magnusson. Kun de Uge sider ere beskrevne.

„Annala fragment | ab anno 1328. ad 1372. Yantar

framan vid".

Afskrift efter tre blade i AM. 764, 4'° (en tid overførte til

AM. 423, 4^°), med årstal tilfojede i marginen.

Herkomst og hist.: Under titlen har Arne Magnusson til/ojet „fkrifad epter .3.

kaltrkinns bl6dum in 4'°. fem fyrrum hafa vered i héndum Mag. Bryn-

iolfs". Få en foran indklæbet seddel fremhæver han, at denne annal ikke

har været brugt af mag. Brynjolfur 'i hans Annala Collection (harmonia

Annalium)'.

Benyttelse og Iteskr.: tsl. Ann., Hafniæ 1847, «. XXXIII (betegnet som AM.
433 b, 41"); G. Utorm, M. Ann., Chrania 1888, s. XIX, XX (do.).

[AM. 436, 4'°, stykke 6, der en tid har været indlagt her, er nu ført

tilbage til sit opr. nr.J

[Det som AM. 423 a, 4'° en tid fejlagtig opførte annal-

brudstykke på pergaraent er nu indsat på sin rette plads i

AM. 764, 4^.]
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AM. 424, 4to. Fap. 21^ x i^,7 cm. 80 hl. C. 1700. Skr. af Arne

Magnusson. Kun de lige sider ere beskrevne.

Annales Reseniani (Resens-annåll), fra 228—1295, i af-

skrift efter den ved Københavns universitetsbibliotheks brand

1728 tabte original-membran. I marginen årstal.

Ved håndskriftets begyndelse er af A.M. skrevet „Ab initio

non pauca defiderantur" ; bl. 80 optages af en undersøgelse om,

hvorvidt originalen har været defekt ved slutningen eller ej. På

de foran indsatte bl. I— F giver A. M. dels et par komputistiske

skemaer, dels oplysninger om nogle tidligere tagne, igen tilintet-

gjorte afskrifter^ samt forklaring af visse raderinger i membranen.

Udførlig beskrevet hos G. Storm, Isl. Ann.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel noterer A. M., at mag.

Brynjolfur ikke har brugt disse annaler „vid fina Harmoniam Annalium",

på en anden er for ham skrevet „Codicem membraneum ex qvo exarati sunt

hi annales autographum efse, verifimile videtur, exaratumqve circa annum
in qvo hi annales definunt. Adde qvod nonnuUa huius libri exarata fint

circa annum 1254" — hvortil A. M. fojer „Variis antiqvis manibus exarati

funt framan af, hafa ymfer fett ))ad og ^ad til. enn allt er gamallt". En
tredje seddel indeholder nogle af membranens læsemåder.

Benyttelse og beskr.: Isl. Ann., Hafnia 1847, s. XXXI—II; Ant. Arner,

s. 257—58; Gronl. hist. M. III, 4; Ant. Busses II, 370; G. Stoim, Isl. Ann.,

Chrania 1888, s. II— VII

1192. AM. 425, 4to. Pap. 21,6 X 16,s cm. 65 bl. C. 1700. Skr. af Arne

Magnusson.

Flateyjar-annåll — i uddrag, omfattende årene 809—1394.

1 marginen ere årstal tilsatte.

Herkomst og hist.: Titelbladet hærer følgende 2>åsA;n/V „Exfcripti funt hi

annales ex
1
Codice Regio Flateyenfi, ubi | in Julii Cæfaris anno primo

in cipiunt, hic vero ea folum | exfcripta funt qvæ ad Arcto as faciunt

antiqvitates".

Benyttelse og beskr.: G. Storm, Isl. Ann, Chrania 1888, s. XXX VII.

1193. AM. 426, 4to. Pap. 21,s X 16,2 cm. 63 bh C. 1700. Skr. af Arne

Magnusson. Kun de lige sider ere beskrevne.

Annåll — afskrift af annalen i AM. 415, 4'°.

Årstal anføres i marginen.
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Bwkotntit off hist.: Titcthladct lyder „Annales Islandici
|
k Nato Chrilbu :ul

aniuiin ejus | 1813. og hafa alldri leingra nåd", hvorefter noget af membranens

øvrige indhold angives: A M. formoder, at denne, har tilhørt mag. Brynjolfur

„Eg |)ykilb |)e(;kia hi'må hans in margino anni 1309"; midt i membranen an-

tagen at mangle 2 blade omfattende årene 1000—1269 På en foran indklæbet

seddel fretnhaves ligheden med Annales Beseniani samt anføres, at mag.

Brynjolfur ikJ:e har brugt disse annaler (o: AM 415, 4^) i collectio annalium

1194. AM. 427 a, 4to. Pap. 21,4 X 16,7 cm. 205 hl. C. 1700. Skr. af Arne

Mapmsson. Kun de Uge sider ere beskrevne.

Annåll, fra 70—1430. Sammenstøbning af Logmanns-
annåll og Skålholts-annåll hinn nyi.

Afskrift af AM. 420 h—c, é".

I marginen ere årstal anførte.

Af de foran indsatte blade I—V indeholde bl, IV''—V'

årene 111— 17 og 122—26 annalistisk opstillede
.,
med nogle i

AM. 420 c, 4^" ved disse anførte nordiske begivenheder fra år

1365—66.

Herkomst og hist.: Af de foran indsatte bl. I—III med AM«^« notitser med-

deler I „f>etta annala volumen er uppfkrifad ur tveimur Exemplaribus

membraneis, eins hliodande, l)vi eina g6mlu, l)vi ddru nyxra. fad gamla

Exemplai-ed hier af, hefur Mag. Bryniolfur i finne CoUectione Annalium

(med hendi S'' Jons i Villingahollte) kailad L6gmanns Anal. fad yngra

Exemplared het'ur hann li fdmu CoUectione) kailad Skalholltz Annal
hinn nyia. f>etta fidfta Exemplar hefe eg fyrrum kailad An nåle s

Seal hol ten fe s. t)å eg eigi viffe, ad t)ar hefdi fleire annalar til forna

leiged" Bl. II-^III^ undersøges, hvorvidt AM. 420 b, 4'
, da Jon Erlendsson

benyttede det i den for mag. Brynjolfur udførte Compilatio Harmonica, har

været fuldstændigere end nu, hvilket næppe kan antages. Endvidere høre til

AM. 427 a, 4^" fire AM^'^^ sedler med mindre væsenlige notitser.

Benyttelse og beskr.: Isl. Ann., Hafniæ 1847, s. XXVII; Ant. Arner s. 257;

Dipl. Isl. I; G. Storm, Isl. Ann., Chrania 1888, 8. XXIII

1196. AM. 427 b, 4to. Pap. 22,8 X 17,s cm. 95 hl. 18. århs slutning.

Skr. af (Tiidmimdur (Stephansson) Magnæus.

Skålholts-annåll hinn nyi (N^i annåll).

„Del'cripti juxta Exfcriptum Membranæ in folio manu A.

Magnæi, in ejusdem Bibliotheca N" 248" (fol.).
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AM. 428, 4to. Pap. 21,4 X 16,^ cm. 179 bl. C 1700. Skr. af Arne

MagniLSSon. Kun de lige sider ere beskrevne. Bl. 175—77

stå blanke.

Indhold:

1) Bl. 1—174. Skålholts-annåll hinn forni. Afskrift efter

AM.420 a,4^'^ med årstal tilsatte i marginen.

2) Bl. 178-79. Annålsbrot o: Annalistiske optegnelser

vedrørende det norske kongehus, omf. årene 1268—1389.

Til bl. 178" er fastklæbet en seddel med optegnelser for årene

1302 og 1309.

Herkomst og hist.: På de foran indklæbede blade I—III meddeler A. M.. at

navnet Skålholts-annåll hinn forni skyldes bp Brynjolfur Sveinsson , samt

viser, at membranen næppe på hans tid kan have været fuldstændigere. End-
videre omtales nærmere nogle af præsten Jon Egilsson gjorte uddrag af denne

annal. På to tilhørende sedler gives et par af originalens læsemåder og

nogle komputistiske beregninger.

Benyttelse og beskr.: Isl. Ann., Hafniæ 1847, s. XXIV; G. Storm, Isl. Ann.,

Chrania 1888, s XVI—XVIIL

1197. AM. 429 a, 4to. Pap.

1 (20,2 X 16 cm. 18 bl. C. 1600. Skørt og hensmulrende

papir).

Annåll, fra 1176—1427. Uddrag af AM. 417, 4'°.

Mellem bl. 6—7 mangler ét blad, omf. årene 1289—1300.

1 marginen findes talrige tillæg med en hånd fra 17. århs

begyndelse.

2 (33 X 17^6 cm. 1 bl. 17. årh. Bladet har været sammen-

lagt i kvart-format og er derved næsten helt gennemslidt)

.

„Annali syra (»orleifs Clausfunar a Wtfkalum".

Et kort annal-excerpt for årene 873—1309, hvor hskr. ender

defekt.

Benyttelse og beskr.: tsl. Ann., Hafniæ 1847, s. XXIX—XXX; Ant. Russes

II, 370; Dipl. Isl. I; G. Storm, Isl. Ann., Chrania 188S, s. XXXXIII—IV,
LXVlIl; J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16. årh., Kbh.

1888, s. 11.
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1198. AM. 429 b. 4fo Pap.

1 (33 X 21 cm. 2 hl. 17. årh. Jon Erlendssons hånd.

Overstregede med rødkridt).

Annålsbrot, fra 1193-1210.

Overskrift „Allir Ammlarmr til samaws".

/ øvre margen bl. 1 '' har Arne {Magnusson skrevet „Ur bokum Oddz
Sigurdzfonar. Grei, og defekt." Stnl. G. Storm, Isl. Ann., Chrania 1888,

8. LXVI.

2 (31^ X 16,B til 15,4 X 10^ cm. 6 bl. i forskelligt format.

17. århs slutning. Skrevet på brev-omslag og lign.).

Annålar, hovedsagelig Obituarium.

Nedskrevet uden stræng kronologisk orden, omfatter væsenlig

årene 1520—1693; i adskillige tilfælde er tillige dødsdagen anført.

Da flere af de pågældende breve ses at have været adresserede

til præsten Hannes Bjomsson i Saurbær på Hval:Qar9arstr6nd,

skyldes optegnelserne rimeligvis ham.

På det tilhørende omslag har Arne Magnusson noteret „|>etta hefi eg

feinged af Monfieur Sigurdi Sigurdzfyne, og lå })ad l)å Camanvid Extract

ur Annalum S' forleifs Clausfonar, fem felb var aptanvid Copiubokina

af Skalholltzdocumentuin".

3 (33 X 21 cm. 48 bl. C. 1700. Skr. af Arne Magnusson).

Isl. excerpter af annaler, sagaer og lign. kildeskrifter.

På omslaget betegner A. M. disse som ,Juvenilia Excerpta" af ringe

vcerdi, „pertinent alias ad res Ecclefiafticas Norvegiæ, Islandiæ etc."

En indlagt seddel indeholder nogle notitser om annaler.

[Et i AM. 429 b, 4*^ indlagt blad af Oddverja anndlar er nu

overført til AM. 417, 4*".]

[„Odda-Annålar fem eignader eru Sæmunde Froda, med

hende Snæbiarnar Paalsfonar" lyder i den gamle katalog titlen

på nr. 429, 4^. Se herom G. Storm, Isl. Ann., Chrania 1888,

s. XXXXIV-VL]
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1199. A5I.430, 4to. Fap. 20 x 16,^ cm. 13 hl 17. årh. Bl. 13'' ube-

sJcrevef.

„Nockur Kaupbrep Med hverjium hætte fierhvor lord

hepur komed under
| Klauftred aa Helgafelle".

Indeholder ialt 56 „køhehreve"' eller uddrag af sådanne.

[Ifg. den gamle Jcatalog skulde dette nummer endvidere inde-

holde „S' Jons Halldorsfonar Collection um Munka |>verår

Clausturs Abota" samt „|>riar gamalla Brefa Copiur. Upliaf

I "--::r:~-'
1200. A3I. 431, 4to. Pap. 21^ X i6> cm. 26 hl. 18. århs heg. Skr. af

provsten Jon Halldorsson til Hitardalur.

„Um t>ingeyra Klaustur'', forfattet af nævnte provst J. H.

Giver ahhedernes historie fra klosterets grundlæggelse til

reformationen.

1201. AM. 432, 4to. Pap. 20 X 15^5 cm. C. 1700. Skr. af Arne Magnusson.

1 (20 X i5,6 cm. 272 hl. De uheskrevne første 22 blade

ere upaginerede, resten er pagineret 1—500, men heraf stå

s. 220—418 og 425—500 blanke).

'Genealogiæ veterum Islandorum' (rygtitel).

Islandske og i det isl. sprog skrevne slægtregistre fra Land-

ndmahok og sagaerne. Ved s. 417—18 ere to sedler indsatte;

foran findes en tredje seddel med nogle talrækker.

2 (21,6 X 16,5 cm. 46 bl. Blade og sedler i forskelligt

format, kun delvis beskrevne).

Materiale til lignende slægtregistre som de oven-

nævnte, hentet fra forskellige sagaer.

1202. AM. 433, 4to. Pap. 20,s X 16,6 cm. 253 bl, med undtagelse af et

forangående register (ét bl.) paginerede 1—503; sidste side
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ubeskreven. 18. århs hey. Skr. af Jon Magnusson på Sélheimar

(A. Af s hroder).

Ættartolubok.

Omfatter ifalge registeret 58 islandske ætter, der føres ned

til forfs, J. M.s. tid.

Benyttelse og beskr.: J. porkchson, Om digtninyen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh 1888, s 225

1203. AM. 434, 4to. Pap. 20^^ X 16 cm. 235 bl. G. 1700. Skr. af Arne

Magnusson. Med undtagelse af de ikke medregnede 22 førstc

blade (indeholdende register) er håndskriftet pagineret 1— 42(1;

men heraf er — med undtagelse af nogle overskrifter — kun

s. 11, 13, 17, 33, 37 delvis beskrevne; Ugeledes står registeret

for stbrste delen blankt.

'De Scriptoribus Islandicis Vetuftioribus' fn/gtitel) — „opus

inchoatum" tilfojer den gamle Icatalog.

Optegnelserne ere hovedsagelig på Islandsk. — Til s. 59 er

en genealogisk notitsseddel fastklæbet.

1204. AM. 435 a, 4to. Pap. 22 x i6> cm. 197 bl 18. århs beg. Skr. af

Arne Magnusson. Pagineret 1—149, idet de indskudte, mindre

blade, sedler og læg i oktavformat ikke ere medregnede. I reglen

ere kun de lige sider beskrevne; nogle blade stå helt blanke.

Hist og her indskud besørgede ved en AM*^ skriver.

„Catalogus
I
Codicum pergamenorum, ! qvos | anno 1707.

1708. 1709. 1727. (dette sidste tal af A. M. senere tilfojet)
|

poffidet
I

Arnås Magnæus" — hovedsagelig på Islandsk.

Fortegnelsen, med tilhørende, ofte udførlige oplysninger om

håndskrifternes erhvervelse, er gennemgået af dr. G. Vigfusson,

der for de allerflestes vedkommende har påvist deres nuværende

plads i samlingen ved at antegne numret i marginen.

Til membranfortegnelsen slutter sig flere særlige lister, således:

„Regiftur peirra lislendfkra fkrifjadra boka, er eg keypte

epter EtatsRaad Mejer andadau«" (bl. 158—66').
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„Fabulæ, qvæ mihi in chartis fiint" .) : Romantiske sagaer,

alfabetisk ordnede (bl. 168—70'-).

Notitser (isl.) fra et tidligere håndskrift-register (bl. 172

—73'-).

Indholdet er for en stor del optaget i nærværende katalog

under de pågældende numre.

Benyttelse og beskr.: Ant. Tidsskrift 1846—48, s.l04flg.; Ant. Busses II, 426;

Fornsogur s IX; Dipl. Isl. I; S. B. Smith, Kbhs Universitetsbibliothek s. 25.

1205. AM. 435 b, 4to, Fap. 20,t X 1(>,2 cm. 58 bl. Skr. 1712 uf Arne

Magnusson. Talrige indskudte oktavblade og sedler; håndskriftet

(disse incl.) er af arkivar Jon Sigiirdsson pagineret 1—115.

Hist og her findes blanke sider, og nogle af de indskudte stykker

ere skrevne med særlig hånd.

„Catalogus librorum fåanuscripiorum
\
Thormodi Torfæi.

j

Arnås Magnæus concinnavit Stange[landiæ in Cormtå

1712. menfe Octobri'^ — hovedsagelig på Islandsk.

Inddelt efter format, omfatter I—XXI fol, I—XXX 4'°,

/ 8"". Hertil slutter sig blandede optegnelser om Torfæus'' hånd-

skrifter og arbejder, således:

Meddelelse om en dansk lovbog (s. 49).

Beskrivelse (dansk) af et Psalterium Davidis (nu

AM. 618, 4'°), hvor den gammel -franske oversættelse var

udskrabet og erstattet af en islandsk (s. 51—54).

Uddrag af ældre registre over Torfæus' håndskrifter og

Ugn. (s. 55—77).

Fortegnelse over de af Torfæus fra Islandsk til Dansk

oversatte sagaer og håndskrifter (s. 79—85).

Om Historia Norvegica (s. 87—95).

„Catalogus librorum non com|pactorum, qvos

ex Jflandia in
j
Eegiam Bibliothecam attulit

|
Thor-

modus Torfæus 1662" (s. 97—105, 8"").

Afskrift af en på Islandsk oversat dedikation (1642).

Brev (dansk) fra Torfæus' enke til Arne Magnusson,

Stangeland 3. febr. 1720 — autograf.
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Herkotnut og hist.: Foran på bindets inderside er med hihliothekar Gundorphn
hund noteret „d. 2(j lanuar 1862 modtaget tilbage fra d. store kongel.

Bibliothek, hvor det var optaget i den nye kongel. Saml. und. N? 1853 4'"".

1206. AM. 436, 4to. Fup. 21 X i^,« cm. 135 bl. 18. århs beg. Forskellige

hænder. Bl. 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 60, 63, 64, 66, 68,

70, 74, 75, 77, 79—81, 84, 92-94 ere mindre sedler; bl. 6, 86,

95, 105, 111, 124 ere helt ubeskrevne.

Indhold:

1) Bl. 1—2. „De Gothicæ LIngvæ nomine,
I
libris Islan-

dicis
I
å Svecis

|

præfigi folito,
! Disfertatiuncula Doctisfimi

Antiqvarii
|

b. Arnæ Magnæi" — skr. af Jon Olafsson fra

Grunnavik „Ex autographo".

2) Bl 3—5. „Arnæ Magnæi
|
Annotationes aliqvot

|
de

lingvis et migrationib^s gentium
i

Septemtrionalium" — sh. af

Jon Olafsson „Ex idiographo" på sedler.

3) Bl. 7—16. „De ufu veterum vocis I Lingva Danica
i

(aa

Danfka Twngu) | item de Nominibus Dani ae Normanni".

Skr. af Jon Olafsson.

4) Bl. 17—18 (34,H X 20,s cm.). „Flateyiar Annals upphaf

'

— til år 75. Skr. af Jon Halldorsson, provst i Hitardalur;

overskrift og nogle slutningsbemærkninger tilfojede af Arne

Magnusson.

6) Bl. 19—34. Arne Magnussons beskrivelse fislandsk)

af en 'Harmonia fjdgurra gamalira Islendskra annala', som

indeholdtes i en 'Bok in folio, med hende S' Jons Erlendzfonar

i VillingahoUte'. Denne kompilation, vistnok besørget af Jon

Erlendsson efter opfordring af bp Brynjolfur Sveinsson, tilintet-

gjordes af A.M. år 1725 efter at være konfereret med kilde-

skrifterne. Autograf.

6) Bl. 36—48. Arne Magnussons udførlige beskriv-

else (islandsk) af en af den senere lagmand Sigurdur Bjoms-

son tagen afskrift af en annal i folio („Flateyiar annall med

mixturå aliqvot aliorum Annalium") med Jon Erlendssons

hånd og et excerpt af denne afskrift — bægge tilintet-

gjorte af A. M. år 1724. Autograf.
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7) Bl. 44—94. „Voces Islandicæ Græcis et Latinis Similes"

med nogle beslægtede ordlister. Arne Magnussons autograf.

8) Bl. 96—104. „Derivationes Nockurra Jslendfkra orda

ur Græcis og Latinis''. Skr. og, ifg. påtegning af Arne Magnus-

son, forfattet af dennes broder Jon Magnusson. (Nedsendt 1726.)

9) Bl. 106—15. 'Derivationes nockurra Jslendfkra Orda,

a) ur Græcis, b) ur Latinis, auctore ione IMagnuffyne'. Skr.

af Jon Olafsson. Vistnok en omordnet afskrift af foregående

stykke.

10) Bl. 116—22. „Diverfus
|
Earundem vocum

i

in Danica

DialectO (ut et nonnullarum vocum in Scanica et Norvegica)

ab Isiandica
] ufus et significatus,

|
fed tamen

|
cognatus".

Skr. af Jon Olafsson.

11) Bl. 123'". Oldnorske stednavne. Skr. af Arne

Magnusson.

12) Bl. 126—35. „Gandvik". En hovedsagelig latinsk af-

handling. Skr. af Arne Magnusson.

Benyttelse og beskr.: 5—6) G Storm, Isl. Ann., Chrania 1888, s. LVIl—LXVI
(6. cit som 423, 4'", hvor dette stykke tidligere har været indlagt).

1207. AM. 437 -38. 4to. Pap. 21 x 16^ cm. (2 volL). 533 hl. Pagineret

1—537 (incl. 453^") -f 1—527. 17. årh. To forskellige hænder.

Bindene ere betrukne med beskrevet perg. fra et latinsk kirkeligt

hskr. (c. 1200). 1 marginen kapiteltal, henvisninger og rettelser.

Bl. 53V er plettet ved blækspild.

Indhold:

1) Bl. 1—451. „Ifiendijnga Saga" o: Stmlunga saga.

2) Bl. 452—532. „Sagan aj Arnå Biskupe", med følgende

overtitel „^åttm af Islendijngum".

3) Bl. 533 ^ Tre viser (vers) mod de katolske prælater

(særlig biskop Årni og abbed B,un61fr) og den ældre urolige

tid. med underskrift „Jon preftwr Aiasow j VatzpzVde" og over-

skrift „Anno Domim 1650".

Benyttelse og beskr.: Sturlunga saga, Kbh. 1817—20 (til brug ved denne udg.

er hskr. mærket E) : Biskupa sogur I, 1858, s. LXX VI; Sturlunga saga. Oxf.

1878, 8. CLXXII, CLXXVI; Isl. Ann., Hafhiæ 1847, s. XXVI
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1208 AM. 4;{0. 4to. Pap. ?7,x1(;.,(>ii. hi^ hl. { \- \t forsalshlndc). 17.

ih/is Istc hnlnlcl. Sk)', a/ Bjihn J 6)isso)), på S/:nr().^-n

Sturlunga saga i udtog. Overskrift „Jsk;/(liii^(/ Sagan»

mikla. J Stutt mål famawtecinw'' osv. Årstal og henvisninger

ere tilfejede i marginen. Ved hskrs slutning bemærkes „Hie2

vantar vid fggu Gizurs jarls"; dette beror imidlertid på en

misforståelse , idet kun en omstilling af slutnivgsafsnittene har

fundet sted.

Herkomst og hist.: På 2det forsatsblads inderside står ,.Sogu Bok |)ersa A
Eg Thorlakur

|
Skiilafon:

|
Anno KMS". På forsiden af 1ste forsatsblad

findes blandt flere påskrifter en drotkvædet vise om sagaens indhold,

underskrevet „Jacob lazason eh
]
A° 164G", og — med A. M.s hånd — „Ex

dono Thorm. Torfæi
|
poffidet AMagnæus".

Benyttelse og beskr.: Sturlunga saga, Oxf 1878, s. CLXXII, CLXXVII
— VIII; Timarit VIII, Bkv. 1887, s. 90.

1209. AM. 440,4to. Pop. 19^4 X 14 s cm. 119 bl. (^ forsatsblad). C. 1650.

Islendinga saga o: Sturlunga saga.

Ender defekt „pa kom p02va2d?^r preftwr iil oc heimalid
|

ok fkildu pa" (Sturl. Oxf 7, 198) ^ hvorefter Arne Magnusson

har tilfojet „reliqva defunt".

Herkomst og hist.: På forsatsbladets forside står, vistnok med skriverens hånd,

„Anno 1()5G 24 Aprilis". Arne Magnusson har sammesteds noteret „feCsa
boc hefur fkrifad Brynioli'ur Jonsfon a Eflbalandi i Oxnadal". På en foran

indklæbet seddel har A.M. antegnet „A faurbladinu utanum l)etta Sturlnnga-

fågu defect, fbod: Thorarinn Vigfusfon meh".

Benyttelse og beskr.: Sturlunga saga, Oxf 1878, s. CLXXV.

1210. AM. 441, 4to. Pap. 20-, x 16j cm. 115 bl. 17. årh. Bl. I"" over-

klæbet. Bindet er betrukket med beskrevet perg. fra et latinsk

kirkeligt hskr. (c. 1200).-

Indhold:

1) Bl. 1—45'. Eyrbyggja saga („Hier byriaft Saga ap

Eyrbyggium").

2j Bl. 45^—115. Laxdæla saga („Her Byriaft Saga aff

Laxdælum") — fortællingen om Bolli Bollason incl.

På den overklæbede side bl. V har stået slutningen af Saga

Vigagluiiis l\\ j(>lfssonar.
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Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnufison

„Ur bokum er eg fieck af S"" Olafi Giflafyne a Hofi i Vopnafirde".

Benyttelse og beskr.: Gronl. hist M. I, 512: Eyrbyggia saga, Havniæ 1787,

s. IX; Laxdæla saga, Havniæ 1826, s X VII: Eyrhyggja saga. Leipzig 1864,

s. XXV.

AM. 442, 4to. Pa2). 20^4 X 16,2 cm. 76 U. 17. årh. Skr. af incesten

Ketill Jorundarson. Bl. 76^ står blankt. Bindet er betrukket

med beskrevet perg. fra et latinsk kirkeligt hskr. (tosp.).

Eyrbyggja saga („Hiei bi2iaft Eii biggia, Ålft-piadmga og
|

B2eid-vikinga Saga").

Efter sagaens slutning har et firelinje f vers om denne været

overklæbet.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson
„Eyrbyggia Saga. Fra S"" |>orvarde Magnuffyne, 1705. å All)inge. Var \)'å,

i bande med Laxdæla Sågu".

Benyttelse og beskr.: Gronl. hist. M. I, 512; Eyrbyggia saga, Havniæ 1787

s. IX; Eyrbyggja saga, Leipzig 1864, s. XXV.

AM. 443, 4fo. Pap. 20,8 X 16,3 cm. 48 bl. 17. årh. Brynjolfur

Jonsson på Efstaland's hånd. Bl. 48^ ubeskrevet. Talrige

marginalnoter af Torfæus, ligesom denne også har rettet i

teksten og indskudt to sedler henholdsvis ved bl. 1 og 2. Hskr.,

der er pagineret 114—209, viser sig derved som del af et storre

hele. Bindet er betrukket med beskrevet perg. fra et latinsk

kirkeligt hskr.

Indhold:

1) Bl. l-33\ Eyrbyggja saga („Hie2 Byaia: Ey2byggiu

Edu2 |>02iiesiiiga
|
S6gu").

2) Bl. 33''—40^ „Sagan Ap Gun/7are KiellduGnvps Fiple".

3) Bl. 40-^—48'. „Sagan Ap Hiapnkiele Goda Sona2 Hall-

p2eJa2 Land|nams Manws".

Benyttelse og beskr. : Hrafnkels saga, Kbh. 1889 ; Gronl. hist. M. I, 512 (Eyrb.)

Ant. Busses II, 261 (Hrk.); Eyrbyggja saga, Havniæ 1787 og Leipzig 1864.
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1213. AM. 444, 4to. Pap. 30^s X W^ cm. 8H hl. (11700. Skr. af provst

pérdtir Jdnsson til Stadastudur, Årstal og enkelte notitser ere

tilfejede af Arne Magntisson. Bl. 83^' ubeskrevet.

„Eyrbyg^ia faga".

[Den gamle katalog tilfojer 'med tabulis Genealog. laufum

ad framan med hende A. Magii.' Disse findes nu ikke her.]

Herkotnat og hist.: På forsatsbladet er med skriverens hånd antegnet „pel'sa

S6gubok a eg unlderfkrifadur A" 1711.
|
Stadaftad.

|
fordur lonfson".

Benyttelse og beskr.: Gronl. hist. M. I, 512: Eyrbyggja saga., Havnice 1787

og Leipzig 1864.

1214. AM. 445 a, 4to. Pap. 19,3 X 16,2 cm. 48 bl. 17. århs sidste halvdel.

Skr. af præsten Helgi Grimsson på Husafell. Talrige marginal-

notitser.

Eyrbyggja saga („Hier byrjast Eyrbyggja"). Efter sagaens

slutning følger tillægget Born Snorra ok æfital.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson
„Eyrbyggiasaga ^q^^q er ritud med hendi S"" Helga a Hufatelle. Variæ
lectiones in marginibus eru med hende S^ fordar Jonsfonar i Hiterdal.

certum elb utrumqve. Contuli enim accuraté". Nedenimder har dr. G. Vig-

fusson i en blyantsnotits angivet^ at varianterne ere beslægtede med Vatns-

hyrna, hskr. selv delvis afskrift af AM. 445 b, 4*", „sem å 17. old hefir verid

nokkru fyllri en mi — en er mjog rangt ritud". På en anden seddel findes

af A. M. visse læsemåder optegnede.

Benyttelse og beskr.: Gronl hist. M. I, 512; Eyrbyggja saga. Leipzig 1864

s. XXV, XXVU.

1216. AM. 445 b, 4to. Ferg. 28 x 23,s cm. 11 bl Tospaltet. 15. årh. To

eller tre forskellige hænder, skriften (særlig på de første syv

blade) fin og sammentrængt. De fleste blade ere mere eller

mindre beskadigede ved slid og huller, særlig på bl. V er .skriften

næsten helt afslidt, bl. 7 tillige ved beskæring langs indersiden,

bl. 10 ved udsnit. Af kolorerede initialer og røde overskrifter

ses enkelte svage spor. Bl. 5^ er et stykke af teksten skrevet

i marginen.

Indhold:

1) Bl, 1-2. Landnåmabok (Mel ab ok) med forudskikkede

Ættartolur.

10. 4. 89.
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Bl. 1* begynder defekt i slægtregistrene med ordet „po2-

bia2nar", hvorefter disse slutte bl. 1"" 1. 16 med ordene „fnorra

goda" (Isl. sog. I Khh. 1843, s. 353—56). Derpå fortsættes

(med koloreret initial) „Her hepiaz vpp k/jdnaw
|
j funwlend-

mga pioidimgi" — af en tilhørende rød overskrift ses kun svage

spor — ; hl. 1'' ender „ok genguz par at reid2r" (ib. 341—44).

Bl. 2 beg. „[peira dottir var] vigdif ok afdif", ender „milli

laiiga(ness)" (ib. 344—53).

2) Bl. 3. Vatnsdæla saga.

Beg. „koma ok væn eigz illa", ender y^ok niota mvw hann

peff ap" (Fornsogur s. 162—68).

3) Bl. 4—5'^. Floamanna saga.

Bl. 4 beg. „par [hia] kono:.!].", ender „mawrg aprekf"; hl.

5 beg. „hanw kvezt , ix . bua", hvilket brudstykke går til sagaens

slutning (Fornsogur s. 177—85).

4) Bl. 5"^^—11. Eyrbyggja saga.

Bl. 5 ender „pav aattv .iij." (Fornsogur s. 8); bl. 6 beg.

„pena hann po2 vm vetnnw aa eyii", ender „at pregna En pa<"

(ib. 21—30); bl. 7 beg. „. • . petta mæ-1 ^yrir hend: pe^m",

ender „ponr uid leg^rur aa" (ih. 44—50); bl. 8—9 beg. „(to)ko

pa mikla", end. „i fæti var" (ib. 85—100); bl. 10 beg. „. . . aa

hvahnn het hann aa", ender „at plein menw ynwi" (ib. 107—13);

bl. 11 beg. „poroddr inwi irumi finu", ender „aa pes5u lawdi ok

Q-uårum pa" (ih. 119—26).

Herkomst og hist.: Disse blade vise sig alle at have hørt til en og samme
membran, der altså foruden Landnåmabok i den „Melabok'* nævnte bearb^delse

har omfattet en række sagaer — også skindbogen i sin heUied kan vel således

med rette navnet Melabok tillægges. Bl. 1—4 have alle i kortere eller længere

tid været indlemmede i Ad dit. 20, fol. På en til bl. 6 fastklæbet seddel har

Arne Magnusson skrevet „|>etta blad ur Eyrbyggia fégu fendi mier

Monfr Ormur Dadafon 1724. En« hann bafde |)ad feinged å Skardi, fama

år 1724. 8. Maji". På foden af bl. 9^ er af A. M. noteret „Feinged A« 1715.

fra Orme Dadal'yne i Flatey", ligeledes bl. 10 „Fengit A" 1716. fra Monfr.

Orme Dadal'yne".

Benyttelse og beskr.: 1) Isl. sog. Kbh. 1843, s. IV, XXVII, Sturlunga saga,

Oxf 1878, I, 8. CLVII, II, 8. 497; 2) Fornsogur 8. XVIII; 3) Fornsogur

s. XXIII—IV, Gronl. hist. M. II, 516; 4) Eyrbyggia saga, Havniæ 1787,

s. IX (facs.), Ant. Arner. s. 216, 246 ftg. (facs.) , Gronl hist. M. I, 507, 510,

Eyrbyggja saga, Leipzig 1864, s. XXV.

41
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1216. AM. 445 c, 4to itidlifjnr I Addit. 20. fol.). Pm,.

I (J27,6 X 34^ cm. •') hl. Tospaltet. 15. nrhs beg.).

1) Bl. 1 (halvdelen af indre kolonne horf.sMren).

Viga-Glums saga.

Befl. „{u)m ua2it um ftuld", ender „at pylgia fuo at u",

J^sl. Fornsogur I. 88—94,

2) Bl. 2—6 (alle hesJcadigede ved heshcBring foroven og

forneden, af hl. 1 endvidere noget over hele, af hl. 2 så godt

som hele ydre kolonne hortskåren).

Gisia saga Surssonar.

Beg. „gægdiz ut 02 piofmu'', ender „. . . [v]i(i Gisla eu

hanw kuad bædi . . . mlljdi eigi h.onuva . . . nda hepir Yiann . . .",

sml. Tvær sogur af Gisla Surssyni, Khh. 1849, s. 20—53 og

104—3.9.

På en til bl 5 fastklæbet seddel har Arne Magnusson noteret „Fra
Magnufe Jonsfyni i Snoksdal 1704".

II (28 X 22,7 cm. 1 bl. 15. årh.).

Svarfdæla saga.

Beg. „svo j hug kuedfkapMr", ender „er pu villt gipta

mik . .", Isl. Fornsogur III, s. 133—40.

Benyttelse og beskr,: P) fsi. Fornsogur I, s XIV (citeret som AM. 564 a, 4(o);

II) Isl. Fornsogur III.

1217. AM. 446, 4to. Pap. 19,3 X 15^.3 cm. GG hl 17. drhs 1ste halvdel.

Ad.skilh'ge interlinear- og marginal-varmnier. Bl. 1^ bærer kun

overskrifte)i , bl. 22 er et til betegnelse af lakune indsat blankt

blad. Bindet er betrukJcet med beskrevet og med nodetegn for-

synet perg. fra et latinsk ritual-Jiskr.

Eyrbyggja saga („Hier Byriar EyrByggiu
|
Edur |>orsnes-

iiiga 1
Saugu").

Varianterne .skal ifg. en notlUi af Thorkelin være tagne fra

AM. 448, 4'".

HerkomM og hist.: På en foran indklæbet seddel er for Arne Magnusson
noteret „Eyrbyggia Saga. Uttekenn ur bok er vered hafde eign Hr. for-

laks Sktxlafonar KMl. Sidan« hafdi Gudbrandur porlaksfon giefed June
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(nocknim) Jonsfyne bokena. Jon Jonsron, fieck S''* f)orIbeine Jonsfyne (a

Eydum) hana 1662. Enn S«-* forfteinn Jonsfon gaf hana Krifbrunu dottur
finwe 1678. a Eydum".

Benyttelse og beskr.: Gronl hist. M. I, 512: Eyrhyggja saga, Havniæ 1787
og Leipzig 1864.

1218. AM. 447, 4to. Fap. 21 x 16,^ cm. 52 hl. 17. århs sidste halvdel.

Skr. af porsteinn pordarson. Bl. 1 beskadiget, hl. .52" uhe-

skrevet. Mangfoldige interlinear- og marginal-tilfojeiser. Bindet

er hetrukket med beskrevet og med nodetegn forsynet perg. fra et

latinsk ritual -hskr.

Eyrbyggja saga („Hier Byriaft Eyrbyg^a").

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„f>erra Eyrbyggia S6gu hefur ritad f>orIteinn Sal. fordarfon. en« Variæ
Lectiones (correctiones) fem å fpatiunum og uppe yfer linunum eru, eru

med hende S^ fordar i Hitardal, f6dur hans. hæc certa funt."

Benyttelse og beskr.: Gronl. hist. M. I, 513; Eyrhyggja saga, Havniæ 1787

og Leipzig 1864.

1219. AM. 448, 4to. Pap. 21 x 16 cm, 90 hl. C. 1700. Skr. af-Åsgeir

Jonsson. Aben plads for initialerne. Versene (på enkelte und-

tagelser nær) samt hl. 17—22^ ere skrevne af Arne Magnusson.

„Eyrbyg^fia faga".

Afskrift af Codex Besenianus (o: Vatnshyrna).

Benyttelse og beskr.: Gronl hist. M. I, 508, 514; Ant. Arner. s. 83, 195,

216 flg.; Eyrhyggja saga, Havniæ 1787 (numret ikke anført) og Leipzig 1864.

1220. AM. 449. 4to. Pap. 19,t, Y. 16^ cm. 121 hl. C. 1700. Shr. af Asgeir

Jonsson. Hist og her marginal-notitser ^ hovedsagelig med Tor-

fæus' hånd.

„EyrbyGia Saga".

En latinsk notits af Thorkelin angiver håndskriftet som en

afskrift af AM. 448, 4'".

Benyttelse og beskr.: Eyrhyggja saga, Havniæ 1787 og Leipzig 1864: Gronl.

hist. M. i, 508, 514; Ant. Arner. s. 83, 195, 216 flg.

41*
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1221. AM. 450 a, 4to. Pap. 19 f, x 75,r mi. 340 hl. C. 1700. Skr. af

Asgeir Jonsson med undtagelse af hl. 58—61, der hære Arne

Magnussons hånd. Hshr. er fra hl. 58 gennemgået og rettet, i

nyere tid af arkivar Jon Sigurdsson. Oprindelig kun indre ko-

lonne beskreven.

Eyrbyggja saga.

Herkomst og hist.: På et foran indklæbet blad meddeler Arne Magnusson
„Menihrana Wolfenbuttelenfis, fem \)eCCe min Eyrbyggia faga er epter

ritnd, byriazt i t)erfari bok pag. 115 å l)elTum ordum: enn ok vita hvat
i vill geraz. f>at fyrfta af bokinne er ritid burt, og er \>ad bier ritat epter

annarre bok (if'g. en latinsk notits af Thorkelin AM. 448, 4^") ufqve ad pag.

114. inclufivé verba ilba: freifta monvi ver. Fyrfca fidan i membranå
Wolfenbiittelenfi (fu fem byriazt a |)eim ordum: enn ok vita, fem adur

er Pagt) er orden mi6g litt læs, l)o gat eg lefed bana, og byriazt hun fem

fagt er, og endazt pag. 121. med ^effum ordum: hvart Jieir færi, til

l)ing3. Onnur, 2'^-\ (vinitre handar) fidan er allæs, og byriazt hun med
l)eim ordum pag. m. 121. ok koftimver. Sidan er Sagan læfeleg ut til

enda. — felTe Eyrbyggia faga er anwars faman lefen vid nefnda membranam
Wolfenbiittelenfem a dicta paginA. 115. (epter \tad hun epter nefndum Codice

ritud var) og er ordrett per totum librum a dictå pagina 115. og qvod ad

verba concordans cum dictå membranå Wolfenbiittelenfi. Stafrett er |)effe

Copia eigi, fvo at l)ar fe uppå at byggia, nema i vifunum og notabiliori-

bus locis, |)ar er hun accuraté confererud, etiam quod ad orthographiam.

Collatio er giérd af Jone Torfafyne og mier".

Benyttelse og beskr. : Eyrbyggja saga, Havniæ 1787 og Leipzig 1864; Gronl.

hist. M. I, 506, 508, 514; Ant. Arner. 83, 195, 216 flg.

1222. AM. 450 b, 4to. Pap. 21,7 X 17,2 cm. 31 hl. Skr. år 1730 af J6n

Olafsson fra Grunnavik.

„Breviarium deperditi illius
I

Fragment! membrana-
cei

I

Hiftoriæ Styrianæ.
|
confcriptum

|

primo Hafniæ

A2 MDCCXXIX.
I

deinde vero notis qw9i\\busc\unqvc et appen-

dice Hiftorico aliqvanto auctius
|
redditum A° M.DCC.XXX."

Indhold (alf på Islandsk):

1) Bl. 1. Forfatterens, Jon Olafssons, fortale — med

forangående, nys anførte overskrift.

2) Bl. 2-25. „Inntak
1
Saugu-brotfens | af Viga-Styr" -

støttet til citater optegnede af sagaen.

3) Bl. 26—27. „Archaifmi et loqvendi modi rariores

lir peffare Viga-Styrs Saugu" osv.
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4) Bl. 2S—31. „Nockrar liklegar Tilgatur Um fUennena

Timan/7 og Staden/?, fem Heidarvigen/7 fnerta".

Benyttelse og beskr.: Isl. sogur II, Kbh. 1847, s XXXVI flg.; Ant. Busses
II, 266

1-ri. AM. 451, 4to. Pap. 20^^ X 16,s cm. 51 hl. 18. århs heg. Skr. af

Jon Magnusson; hl. 1 tilfojet af Arne Magnussons skriver

pordur pordarson.' På hskrs første hlade ere mindre lakuner

udfyldte af Arne Magnusson.

„Saga Hrafnkiels Freysgoda", o: Den med Hrafnkels

saga indledede, såkaldte længere Droplaugarsona saga (i

uafsluttet form).

Afskrift af AM. 551 c, 4^" med tillæg af hl. 1.

Benyttelse og beskr.: Hrafnkels saga, Kbh. 1839; Ant. Busses II, 261; FTjots-

dæla, Kbh. 1883, s. IX—X.

AM. 452, 4fo. Pap. 20^3 X 16,6 cm. 140 bl. 18. århs. heg. Skr. af

Gisli Gudmundsson på Raudilækur. Hist og her rettelser, tildels

med anden hånd.

Droplaugarsona saga meiri („Hier B^T-iar Søguna ap peim

Helga og Grijme Droplaugjar Sonumm").

Indeh. Den såk. længere Droplaugarsona saga, uden indled-

ning, men med tilfojet afslutning.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel, hvor tillige afskriverens navn

angives, har Arne Magnusson noteret „Saga af Droplaugarfonum ritud epter

bok i 4*0 med liendi S' Vigfufs Gudbrandz fonar å Helgafelli".

Benyttelse og beskr.: Fljotsdæla, Kbh. 1883, s. XIII—XIV.

1226. AM. 453, 4to. Pap. lOr X 15.7 cm. 94 bl. 17. årh. Skr. af præsten

Ketill Jorundsson. Interlinear- og marginal- vananter af Arne

Magnusson. Bl. 81^ forekommer i nedre margen en notits med

yngre hånd (Thorkelin?). Efter sagaens slutning bl. 94'' er

nedre halvdel af bladet bortskåren. Bindet er betrukket med be-

skrevet og med nodetegn forsynet perg, fra et latinsk ritual-hskr.

„Saga ap Eigle Skalla GiVms. Sine" — overstreget.

Incl. Hofudlausu og Sonatorrek.
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Atises for afskrift af AM. 162 A e, fol., da denne membrdn

var fuldsiændiq.

Benyttelse og beskr.: Egils saga, Havnice 1809, s. XI, XIII; Ant. Bussea II,

248; Corpus poet. bor. I, 276; Egils saga Skgs., Kbh. 1886-88, s. I, XV.

1226. AM. 454, 4to. Pap. 20,3 X 10 cm. 125 hl. 18. århs hey. Skr. af

Ch'sli Gudmundsson på Raudilækur med undtagelse af hl. 1—4,

der skyldes en af Arne Magnussons skrivere Teksten er gennetn-

gået og rettet. Bl. 3" er ladet åben plads for 4 linjer til be-

tegnelse af lakune, ligesom antydning af flere mindre lakuner

forekommer. Bindet er betrukket med beskrevet og med nodetegn

forsynet perg. fra et latinsk ritual-hskr.

En yngre Egils saga Skailagrimssonar („Hier byriaft Saga

ap Eigle Skalla|grimsfyne er bio å Borg vid Borgarfiord").

Indholdet er en i nyere tid foretagen omdigtning af den ældre

saga af samme navn.

Herkomst og hist.: På et foran indklcebet oktav-blad er noteret, dels for, dels

af Arne Magnusson „Jiefse Egils saga er fkrifud epter bok i folio fra

Syriumannenum Olafi Einai-fsyni. Er hun olik 511um 6drum Egils sdgum,

og ad vifu nylega componerud af einhveriura iriendrkuin, kaimfkie Sigurde

å Kndr, fem bokina ritad hefur. Mig miiiner, eg hafi einhversttadar, epter

fdgn Sigurdar a Kn5r, ad han« \>eCCsi Egils-S5gii ritad hafi epter hendi

lærda Gisla i Melrackadal, og er Jja Gifle, oefad, author bokarinnar. Gisle

var ad vifu fanwreyndr impolbor. Enn Sigurdur var frSmur madr".

Benyttelse og beskr.: Egils saga Skgs., Kbh. 1886—88, s XXVIII.

1227. AM. 455, 4to. Pap 18,o X 15,^ cm. 72 bl. Skr. år imo af præsten

Helgi Grimsson til Husafell; fin og tæt skrift. Bl. 42^ og 72^

ubeskrevne. Endvidere står foruden flere mindre stykker storste

delen af bl. 7" blank til betegnelse af lakune.

Indhold:

1) Bl. 1—34. „Eigils-Saga Skallagrimsfonar". De tre stiirrr

digte (med undtagelse af Ide vers af Sonatorrek) mangle.

2) Bl. 35—40'. „Sagan prå Bua Andndarfyne ok Kialnef-

ingum".

3) Bl. 40*^-42'. „Sagan ap Jdkle 8y/7e Bua Andridar-

fonar".
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4) Bl. 43— 60. „Glums Saga: ej iiepd?<r e2 Viga-GlumM)".

5) Bl. 51—61^ „Sagan prå Fin/7boga enum ram/wa".

6) BI. 61'—66\ „Hallpredar-Saga, Wandræda-Skaalds".

7) Bl. 66"—70^ „Banda-manna saga, og pra Odde
Ofeigs fyne".

8) BL 70^-72 ^ „ØlkOFra-|>aattur".

Herkotnst og hist.: På et forsatsblad har Arne Magnusson skrevet indholds-

fortegnelse samt angivet afskriveren; på .en foran indklæbet seddel meddeler

han „f>efra bok hefr tyrram att Gudridur Stefansdotter å Sniafuglfbédum.

Eg leck hana t)adan til eignar". Ved håndskriftets slutning står dateringen

„3. iduum Api. MDCLX".

Benyttelse og beskr.: 1) Egils saga, Havniæ 1809, s. XI, XV, Egils saga

Skgs., Kbh 1886-88, s. XXVII; 2) Isl. sogur U, Kbh. 1847, s. LI: 3) ib.

s. LV; 4) Viga-Glums saga, Havniæ 1786, Isl. sog. II, Kph. 1830, Isl. Forn-

sogur II, Kph 1881, s. 206; 5) Finnboga saga, Kbh 1812 (appendix til Vatns-

dæla saga) og Malle 1879; 7) Nordiske Oldskrifter X, Kbh 1850.

L228. AM. 456, 4to. Pap. 19^4 X io. cm. 100 hl. C. 1700. Skr.. ifg.

den gamle Jcatalog, af præsten Magnus (Magnusson) til Hvammur.

Til hl 5", 22"^, 7V hører en indfæstet seddel. Bindet er be-

trukket med hcskrevet og med nodetegn forsynet perg. fra et

latinsk ritual-håndskrift.

Indhold:

1) Bl. 1—82'. Egils saga Skallagrimssonar („Her biriaft

Saga af Eigle
|
Skallagrimfsyne"). Incl. HofuSlausn og Soiia-

torrek.

2) Bl. 82'—98\ Kroka-Refs saga („Hier Biriaft Saga Af

Kroka
1
Eef").

3) Bl. 98'—QØ"" (med særlig hånd). To drotkvædne

viser: ") en vise af Tiudr Hallkelssons Håkoiiardråpa („Var9a

gims fem gi6r5e"), ') strofe 17 af Håttatal med overskrift

„Eefliv6rf Snorra Sturlii Sonar".

Herkomst og hist. : På foden af første side af det ellers ubeskrevne bl. 100 er

skrevet „fefsa Eigels Skallagrymsfonar Sågu fem og
I
Kroka Refs: hete

eg Thordur Ma^nusPon feingid
|

i Hvamme i Hvaumirveit Auno 1720". På

en foran indklæbet seddel står med Arne Magnussons hånd „Fauwfl epter

Sal. |>ord Magnuffon".

Benyttelse og beskr.: Antq Tidsskrift 1846-48, s. 107; Egils Saga. Havniæ

1809, s. XI; Kroka-Refs saga. Kbh. 1883; Egils saga Skgs., Kbh. 1886—88,

s. XXVIII



648

1220. AM. 457, 4to. Pap. 20,g X 76' cm. 248 hl. 18. århff heg. Skr. af

Magnus Einarsson. Bl. 49 står, med undtagelse af to linjer,

blankt til hetegneUe af lakune; endvidere findes på den følgende

side to uhetydelige la/nmcr.

Egils saga Skallagrimssonar („Her byriar Ségu af
|
Eigle

Skallagrims fyne"). Med undtagelse af Iste vers af Sona-

torrek mangle de tre storre digte.

Herkomst og hist.: På et foran indklæbet blad har Arne Magnusson skrevet

ripeCCe Eigils Saga Skallagrimsfonar kom til mip 1727. fra Magniife

Einarsfyne å Vatzhorne. Er af honum ritiid epter hendi S"" Jons Erlendz-

fonar i Villingahollte, i bok Jons Hakonarfonar, l)eirre in folio, fem fyrrum

hefur att Mag. Bryniolfur, og gefed Helgu Magnuffdottur i Brædratungu.

Skallarner, fem hier eru, eru eins (ofkrifader) i bok Jons Hakonarfonor.

Literaturam S"" Jons hefur Magnus eige bunded Tig vid, nema i vifunum,

og gillder |)ad eins: t)vi S' Jons orthographia er ecki merkeleg i bokinne".

På bindets forreste inderside har bibliothekar Gundorph noteret „d. 26 lanuar

1862 leveret tilbage fra d. store kongel. Bibliothek, hvor det var optaget i

den nye kongel. Saml. under N? 1737. 4'°".

Benyttelse og beskr.: Egils saga, Havnice 1809, s. XIV; Egils saga Skgs.,

Kbh. 1886—88, s. XXVII.

1230. AM. 458, 4to. Pap. 18,s x 15,4 cm. 82 bl. (pog. 1—162, idet tallene

15—16 ere gentagne). 17. århs 1ste halvdel. Bindet er be-

trukket med beskrevet og med nodetegn forsynet perg. fra et

latinsk ritual-hskr.

Egils saga Skallagrimssonar. (I øvre margen bl. Jf „Eigla'',

dog vistnok senere iilfojet).

Af de storre digte findes HofuQlausn og 1ste vers af Sona-

torrek. Hist og her forekomme overskrifter.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel er for Arne Magnusson

noteret „Eigils Saga Skallagrimsfonar, feingenn af Jone Einarsfyne, Ut-

tekenn ur bok er vered hafde eign H"^ f>orlaks Skulafonar 1641. Sidann

hafdi Gudbrandur J>orlaksfon giefed Jone (nockrum) Jonsfyne b5kena. Jon

JonsPon, fieck S*^* {>orft;eine Jonsfyne (a Eydum) hana 1662. Enn S^" for-

Ibeinn Jonsfon gaf hana Krilkruuu dottur finne 1678, a Eydum". Hertil har

A. M fojet „Jon prentare Snorrafon, raeinar l)etta sie hånd Halldors a

Sj'luft6dum i Kræklingahlid. Skolameilbarenn Magnus Markuffon, meinar

\iad fie ecki hans h6nd, og pretenderar po hana grant ad |)eckia. Qvicqvid

fit, på fkrifadi Halldor iafnlega rångt".

Benyttelse og beskr.: Egils saga, Havniæ 1809, s. XIV; Egils saga Skgs.,

Kbh. 1886—88; s. XXVIII.
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231. AM. 459, 4to. Fap. 20,7 X 16,5 cm. 03 hl. Skr. år 1687 af præsten

Olafur Gislason til Hof i Vopnafjordar. Bindet er betrukket

med beskrevet perg. fra et latinsk kirkeligt hskr. (c. 1200).

Egils saga Skallagrimssonar („Hier byriaft saga ap Agle

Skallagri|infsyne").

Af de storre digte findes HofaSlausn og 1ste vers af Sona-

torrek.

Herkomst og hist.: Ved sagaens slutning tilfojer skriveren „A? 1687. O. Gs."

Ifg. Arne Magnussons foran indklæbede seddelnotits er sagaen „ur bokum er

eg feck af S"" Olafi GiPlafyne å Hofl i Vopnafirde".

Benyttelse og beskr.: Egils saga, Havniæ 1809; Egils saga Skgs., Kbh. 1886

—88, s. XXVIII.

1232. AM. 460, 4to. Pap. 21 2 X 17,2 cm. 264 bl. C. 1700. Gennemgået

og rettet af Arne Magnusson , der også hist og her i marginen

har tilfojet anmærkninger. Foruden flere mindre lakuner stå

bl. 52—58, 82"—83'-, 111\ 207" blanke.

Egils saga Skallagrimssonar („Her hefr Egils Sogu").

Af de storre digte findes kun 1ste vers af Sonatorrek.

Herkomst og hist,: I den gamle katalog angives dette nummer, der hærer en

bekendt AM^^ skriverhånd (sml. AM. 40, fol o. fl.), urigtig at være skrevet af

Åsgeir Jonsson.

Benyttelse og beskr.: Egils saga, Havniæ 1809, s. XI, XV, XIX; Egils saga

Skgs., Kbh. 1886—88, s. XXVII

^33. AM. 461, 4to. Pap. 20,2 X 16 cm. 309 bl. C 1700. Skr. af Asgeir

Jonsson, med undtagelse af s. 611—18, der bære Arne Magnus-

sons hånd. Gennemgået oy rettet først af A. M. og Jon Torfa-

son, senere af arkivar Jon Sigurdsson. Kun de indre kolonner

ere opr. beskrevne; s. 28—56, 464— 65, 523 stå blanke.

Egils saga Skallagrimssonar („Egils Saga" tilfojet af Arne

Magnusson).

Afskrift efter Wolfenbiittel-membranen, dog således, at en

lakune i denne, omf afskriftens s. 452—602, er udfyldt efter

AM. 132, fol.

Indeholder af storre digte Hofudlausn og 1ste vers af Sona-

torrek.
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Herkomst og hist.: Pn syv sedler og blade (a — c foran indmttc. d ved s. 452.

e—f Vid s. 002, g ved s. 618) giver A. M. oplysning om membranrn og af-

skriftens forhold til denne; a indeholder dog kun nogle læsemåder.

Benyttefse og heskr.: Egils saga, Havniæ 1809: Eyrbyggja saga, Leipzig 1864;

Egils saga Skgs., Kbh. 1886-88, s. XII—XV

1234. AM. 402, 4to. Fap. 19 x 15 cm. 108 bl. (pac/. 1-220, idet mellem

s. 52 og 57 to blade ere tabte). 17. årh. Skr. af præsten Ketill

Jorundsson, med undtagelse af bl. 1—8, 15. samt sidste blad,

der ere senere tilfojede. Bindet er betrukket med beskrevet perg.

fra et latin.sk kirkeligt Jt.'^kr. (to.'ip.).

Egils saga Skallagrimssonar („Hie2 Skzipaft Sagauw af Eigle

Skallagr/mz Sine").

Indeholder af de storre digte Hofu91ausn og Sonatorrek.

Benyttelse og beskr.: Ant. Russes II, 248: Egils saga, Havniæ 1809, s. XI,

XIII; Corpus poet. bor. I, 276; Egils saga Skgs., Kbh. 1886—88, s. I XV,
XXVIU.

1235. AM. 463, 4to. Pap. 20 X 16,5 cm. (i2 (56 -\- 6) bl. Skr. (med undtag.

af de 6 sidste blade) 1664 af Brynjolfur Jonsson på Efstaland.

Talrige historisk-kronologiske marginalia af Torfæus.

Indhold:

1) Bl. 1-6G. Egils saga Skallagrimssonar (,,Hie2 Byna2

S6gu Eigils Skalla
|
Grijms Sona:"). Af de sUJrre digte findes

kun Iste vers af Sonatorrek.

2) BL 67-62 (c. 1700, AM"^ afskriver). Egils saga Skalla-

grimssonar — slutningen fra „|^eir Borduft. [jorfteiru Reid"

(Egds .saga Skgs., Kbh. 1886—88, s. 318).

Herkomst og hist.: Ved sagaens slutning bl. 56" findes dateringen „Anno.

1664. |)an/J li), dag laaltj " Af to foran indklæbede sedler bærer den ene krono-

logiske notitser til sagaen af Torfæus, på den anden er for Arne Magnusson

antegnet „Fra Sal. Affefror Thormod Tonierens Enke 172U"; hertil har A.M.

fojet „Mier virdeft |)eA*e buk iiied fbinu [imo mier virditt euwuu, ad hendr

fieffar fieu likar, iafnvel l)ott kaltTkinns bokin i'ie med fettare fkrift, enn

|)e**e Eigils Saga] hende lem Egils l'aga min in recenti membranå folio

(a: AM. 128, fol), hvar a eru Heiri fégiir, og ætla eg Hr. {>nrlak hafa
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lated ricrifa bokiua epter minwe ftoni membranå, fem fyn-u?« hefr vered
eign Bi6ms Magnus fonar (o: AM. 132, fol.)''\

Benyttelse og beskr.: Egils saga, Havnice 1809, s. XIV, XIX. Egils saga
Skgs., Kbh. 1886—88, s. XXVIII

1236. AM. 464, 4to. Pa2). 20,3 X 16,7 cm. 154 bl. (pag. unojagtig 1—408).

Skr. 1697 af provsten Jon Halldorsson i Hitardalur. Adskillige

marginal-varianter.

Njåls saga („Niala").

Er en nøjagtig og omhyggelig afskrift af membranen AM.
133, fol. , da denne var fuldstcendigere end nu , med lakunerne

udfyldte efter AM. 137, fol., samt med varianter herfra og fra

endnu et papirshskr. (AM. 470, 4^°?).

Vil findes udførlig beskrevet i Njdla II, s. 674—76.

Herkomst og hist.: Ved håndskriftets slutning findes dateringen „Skrifad ad
Hytardal d 27 febr. Anno

|
1697. J. p. H. S." Foran er indlagt et læg på

4 oktavblade , hvor der for Arne Magnusson er opskrevet en del notitser om
dette hskr., hvis erhvervelse han anså for ønskelig, og som han også fik for-

ceret år 1711, efter at ejeren for sig havde ladet tage en ny afskrift heraf.

— En indlagt seddel indeholder fortolkninger til nogle skjaldevers.

Benyttelse og beskt:: Nials saga, Havniæ 1809; Ant. Musses II, 238.

1237. AM. 465, 4to. Fap. 20 x 15,e cm. 133 bl 17. århs sidste halvdel.

Bindet er betrukket med beskrevet perg. fra et latinsk kirkeligt

håndskrift.

Indhold:

1) Bl. 1-132. Njåls saga („Hier biriast Nials Saga").

2) Bl. 132^ -83 ^ ") en 'drottkveåin' vise, hvori Sæmuud

frode nævnes som sagaens forfatter, ^) en 'åttmælt' vise om

sagaens hovedpersoner, — efterfulgte af underskriften ,.Hf>. S.",

'') en firlinjet vise, der giver et mandsnavn i rune-omskriv-

ninger, '') endnu en vise af samme art, ") en firlinjet vise,

der nævner Sæmund frode som sagaens forfatter.

Vil findes udførlig beskrevet i Njdla II, 735—57'.

Herkomst og hist.: Da af bl. 132 nedre yderhjorne er bortrevet og viserne

a, c, d således beskadigede, har Arne Magnusson på et foran indklæbet blad

søgt at restituere teksten; oisijn e, der udgores af en på bl. 133'' opklæbet
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hlndntiirnjK er ligeleden restitueret af A.M.; i ftvrigt bærer hl. 133 kun penne-

prøver, enkelte navne og lign. A. M. har ifølge en foran indklæbet seddel

erholdt hnndnkriftet fra Busseus i København 1714, der sandsynligvis havde

det fra en Atulreas Stud

Benyttel«e og heskr.: Nials saga, Havnice 1809; Ant Bmses II, 238.

12J^. AM.466. 4to. Pm/. M.s X 18 cm 57 hl. 15. årh. Aben plads fur

initialer og overshrifter , hist og her fugtighedspletter og små-

huUer, 1ste og sidste side stærkt slidte. Bl. 44^ findes i marg-

inen aftegnet en stående kriger tned hellebard og skjold.

Hjåls saga (defekt).

Bl. 1— 12. Fra sagaens begyndelse til ^(jruimarr kvad

hana", Njdla /, Kbh. 1875, kap. 36^\

Bl. 13—39 beg „e-ptir min heit", end. „eigv miiia at

petta", ib. 38^^—115''^.

Bl. 40—42 beg. „(kva)mv aa lagfajbacka", end. „veita at

^essY inali", ib. 118^^—124".

Bl. 43—46 beg. „alvæpne ok ftepndv", end. „b2od2 mi|num
",

ib.
137'^—134'o'>. '

Bl. 47—55 beg. „flik*r fem |>orge<rr er", end. „iiv Kida

hier ovimr", ib. 136"—151'^.

Bl. 56—57. Fra „(brenn)vnwa ok sva fidaw hvn war''^, ib.

25464—66^ fil sagaens slutning.

Vil findes udførlig beskrevet Njdla II, s. 691—.9.V.

Herkomiit og hist.: Ifg. en seddelnotits af Arne Magnusson, hvormed en kortere

angivelse i AM 435 a, 4^ bl. 76" stemmer, har A. M. erholdt dette hskr. af den

senere biskop på Holnr Bjorn porleifsson (den gang præst pn Oddi); af en på-

tegning bl. 46' ses, at dennes fader porleifur Jonsson har ejet det år 1645.

Forskellige marginalia findes, dels med skriverens egen, dels med senere hænder
— nogle af disse med lonskrift. Af en påskrift bl. 51" fremgår, at skind-

bogen (i 16. årh?) har været afskreven.

Benyttelse og beskr.: Nials saga, Havniæ 1809; Ant. Busses II, 238; K. Gisla-

8on, 44 Prøver, Kbh. 1860; Njdla 1, s. XL

1239. AM. 467, 4to. Pap. 7.9,« X 14j cm. :^()2 bl. 18. årlis beg. Skr. af

Jon Mayniisson. Bl. J^O—j^Ji ubeskrevne til betegnelse af lakune.
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Njåls saga.

Afskrift af AM. 468, 4^, da denne membran endnu ikke

havde erholdt sin 2den lakune (hl. 34).

Bl. 301—2'' indeholde Arne Magnussons egenhændige af-

skrift af 6 af sagaens viser (Sigmunds tre nidviser og to

viser af Skarplie9inn) — vistnok efter sidste side i AM.

468, 4*^

Vil findes omtalt, med aftrykning af det ved denne afskrift

bevarede blad., i Njdla II, s. 651—54.

10. AM. 468, 4to. (Reykjabok.) Perg. 22,, X 15,7 cm. 94 bl. (incl

forsatsbl. og slutnings-smudsblad). C. 1300. Røde overskrifter

og initialer. Codex er (excl. forsatsblad) med en hånd fra slutn.

af 18. årh. folieret 1—93, senere er bl. 34 gået tabt; bl. 7, der

er indsat til udfyldning af en lakune, er beskrevet med en hånd

fra 17. årh. Membranen, der er skreven med en smuk og regel-

mæssig hånd, er med undtagelse af enkelte sværtede og slidte

steder i det hele vel bevaret. Selve hoved-håndskriftet standser

bl. 93^' midt på siden. Bl. 94 er et som smudsblad benyttet bl.

af et latinsk ritual-hskr. med noder (15. årh.). Bl. 24""—^, 29^,

31\ 32", 33% 37"-, 40% 47% 52"- findes forskellige til teksten

hørende vers af skriveren tilfojede i marginen, andre vers ere

tilskrevne bl. 93^; bl. 43^ er rettelse tilfojet i marginen. Bl. 50^

forekommer en marginal-antegnelse med en noget yngre hånd.

Det oprindelige bind er svære træplader.

Njåls saga (bl. 1^^—93').

I den oprindelige tekst forekomme to lakuner, hver på ét

blad, af hvilke den første (efter bl. 6) er erstattet med et senere

indsat blad, den anden (efter bl. 33) lader sig udfylde efter

AM. 467, 4*^.

Bl. 93'' findes (på sidens øvre halvdel) de 6 viser, af hvilke

Arne Magnussons afskrift foreligger i AM. 467, 4'°.

Vil findes udførlig beskrevet — og benævnt som ovenfor

anført — i Njdla II, s. 649—58.

Herkomst og hist.: Forsatsbladet (bl. 1'^), der på sin forside bærer nogle krono-

logiske og genealogiske optegnelser vedrørende sagaens hovedpersoner (17. årh.).



654

optages pa den følgende side af forshellige pt"itegninger angående membranens

ejere. Fra Ingjaldur Illugason {på JHtykir i Mtdfjordur) gik den 1642 over

tU Jon Ingjaldstion: porktU Arngriin.sson gav den, på en studierejse i Bulland,

1652 til Jacob Goliits. Af AM 435a, 4'" bl.84^—85'- ses det, at bogen købtes

på professor Golius' acktion 1696 af Niels Foss, fra hvem den erhvervedes af
Arne Magnusson 1707.

Benyttelse og beskr.: Nials saga, Havnice 1809; Ant. Busses II, 2.37: K.

Gislason, 44 Prøver, Kbh. 1860; Njåla I, Kbh. 1875, s. V—VL

I

1241. AM. 469. 4fo. Pap. 20,4 X 10 cm. 149 hl C. 170',. Ornamenterede

hJæk-initialer.

Njåis saga („Hier Biriar Nialii").

Efter sagaens slutning bl. 149^ følger på .samme side 5

drotkvædne viser, om Gunnarr, Njåll, HeSinn, Kari,

Flosi.

Vil findes beskrevet under navnet ^Fagureyjarbuk^ , med af-

trykning af de fem nævnte vers, i Njdla II. s. 737—39.

Herkomst og hist.: Ved sagaens slutning findes dateringen „rkiicud å ragurey
i Helgapells, sueijt pa 13 Marci og til 19 Apiilis Anno. 1706". Under de

nævnte vers står en art binderune eller bomærke (EIS?).

Benyttelse og beskr.: Nials saga, Havniæ 1809, s XXVI; Ant Russes II, 238.

1242. AM. 470, 4to. Pap. 2I3 X 1C\b cm. 160 bl. 17. årh. Skr. af KetiU

Jorundsson. Interlincar- og marginal-varianter. Bl. 160^ ube-

skrevet.

Njåls saga („Hiea bi2iaft tslendinga saga, kgllud Niala").

De tilfojcde varianter ere efter AM. 133, fol.

Vil findes beskrevet i Njdla II, s. 739—40.

Herkomst og hist.: Få et foran indklæbet blad meddeler Arne Magnusson for-

skellige oplysninger om håndskriftet, som han erholdt år 1704 fra s'' porvardur

Magnusson.

Benyttelse og beskr.: Nials saga, Havniæ 1809: Ant. Rus.<ie8 II, 238.

1243. AM. 471, 4to. Perg. 19 x 14,7 cm. 108 bl. 15. årh. Bl. 6.5, 56,

59, 60, 92, der ere beskrevne med hænder fra 17. årh., ere dog

først senere indsatte; samtidig hermed er det til betegnelse af
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lahmr indsaite^ itheslcreimr hl. IS. Frrruden de herved angmir

defekter i det oprindelige hsJcr. findes adskillige andre; endvidere

ender dette defekt og har heller ikke sin oprindelige begyndelse.

Røde overskrifter, flerfarvede initialer. Sml. den udførlige be-

skrivelse i „Kroka-Befs saga ok Kroka-Refs rimur'\ Kbh. 1883,

s. I—III. Det opr. bind er svære træplader, indvendig betrukne

med beskrevet og med nodetegn forsynet perg. fra et latinsk

ritual-hskr.

Indhold:

Bl. I'', Overskrift og indholdsangivelse. Dette er en i

17. årh. tilfojet titel, tildels skreven med rødt hlæk og stærkt

snirklede bogstaver; far at give plads for denne (optagende V2

side) er slutningen af BårQar saga Snæfellsåss udskrabet. Et

stykke af denne saga — oprindelig udgorende en del af samme

hskr. som AM. 471. 4*" — f.ndes i AM. 489, 4'".

1) Bl. l"^—21\ fordar saga hreåu („Hiez Buiaj Soguna

ap |>02de Haædu" lyder den samtidig med hovedtitlen tilfqjede

overskrift). Henholdsvis efter hl. 5 og bl. 12 mangler et blad,

svarende til udgs s. 16^^—19^ og 37^^—39^. Bl. 5 ender „ecki

er pvi ath", bl. 6 beg. „mun pat warda", bl. 12 ender „p6

at Reywa pMrpe", bl. 14 beg. „upp g:iot". I nedre margen bl.

3" findes sagaens første vise gentaget.

2) Bl. 21'— 36'. Kroka-Refs saga {opr. overskrift „Reff

saga").

3) Bl. 36'-49^ „Kialnefinga faga".

4) Bl. 49"^— 56. Ketils saga hængs („pa kath hæng er

hier").

5) Bl. 67- 60. Grims saga lodinkinna („gr?mvr 1" synes

den opr. overskrift at have været; senere (17. årh.) ere de tre

øverste linjer bl. 57*" - den opr. slutning o/" Ketils saga

hængs — udraderede og overskriften ..Hie2 Byiaz (!) Soguna

Ap G2ynie
|
Lodinwkyna fyne Ketilz" tilfojet). Ender defekt

— på et af de senere indskudte blade — med ordene „02uaB

oddwr edu2 oddu2 |
hin«", Fornald. sogur II, 157.

6) Bl. 61-96\ Orvar-Odds saga. Begynder defekt med

ordene „moti pe^m ok baud pemi'", Fornald. sogur II, 162.

Efter bl. 85, der ender „nue»* ecki ^urr , mangler et blad,
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si^arende til Fornald. siig. 11 ^r>S—02. Bl. 86 heg. „hann ]iviat

eger olypra2e".

7) Bl. 96'—108. Viktors saga ok Blåus. Ender defekt med

ordene „er avnvwda het enn wictor pawn".

Herkomst og hint.: På en foran indklæbet seddel giver Arne Magnusson ind-

holdsfortegnelse og forudskikktr „^e^^a buk er min, komin frii Magnul'e

MagnulTsyne a Eyre i Seidisfirdi", hvormed en notits i AM. 435 a, 4''>, bl. 88"

stemmer. En marg.- notits bl 29 giver navnet „\>ot kell jonn fon".

BenytteUte og beskr.: 1) Nord. Oldskrifter VI, Ant. Busses I, 316; 2) Kråka-

Befs saga, Kph. 1866 og Kbh.1883; 3) Isl. sogur II, Kbh. 1847 ; 4) Fornaldar

sogur Nordrl. II: 5) ib., Ant. Rmscs II. 91; 6) ib., ib.; J. porkels.son , Om
digtningen på Island i det 15. og 16. årh, Kbh. 1888, s 172; Qrvar-Odds saga,

herausgeg. v. B. C Boer, Leiden 1888, s. VI, LII.

1244. AM. 472, 4to. Pap. 21,^ X 17 an. 47 bl. C. 1700. Bindet er be-

trukket med beskrevet perg. fra et håndskrift af Jonsbok

(c. 1600) med røde overskrifter og ornamenterede initialer, der

er anvendt på lignende måde ved flere af .sandingens andre

numre. Dette fragment indeholder brudstykker af „Landsleigu-

bdlkr'*, her kaldet „Bunadar Baalkur".

„|>ordar Hredu Saga".

1246. AM. 473, 4to. Pap. 20,6 X 16 cm. 42 bl. 17. århs sidste halvdel.

Bl. 1—4 senere tilfojede, bl. 1 med Arne Magnussons hånd.

Spor til ældre foliering.

„Saga af t>or(ie Hredu".

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel er for (og af) Arne Magnus-

son noteret „Fra Sal. An'effor Thormod Toruefens Enke 1720. Ur Num. 15".

1246. AM. 474, 4to. Pap. 20,i x 16 cm. 59 bl. C. 1700. Skr. af Eyjolfur

Bjorn.sson.

t>6rdar saga hredu.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

skriverens navn og tilfojet „ex membrana mea in grandi folio (o: AM. 152,

fol.) kominni fra Vigfufe Gudbr. f.".
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•247. AM. 475, 4to. Tap. 20,4 X 15,9 cm. 11 bl. C. 1700. Skr. af Arne

Magnusson.

t>6rdar saga hredu (frarjm.).

Fra „. . . ga finum" til sagaens slutning (Nordislte Oldshr.

VI, 59—66).

Afskrift efter memhranbrudstykket i AM. 564 a, 4'".

Herkomst og hist.: På et indklæbet forsatsblad omtaler Arne Magnusson dette

brudstykke som et „egregium fragmentum" af en pordar saga hredu, „sem
vered hel'ur ådruvis en allar adrar".

AM. 476, 4to. Pap. 19,9 X 16 cm. 254 hl. C. 1700. Skr. af Eyjolfur

Bjornsson. Bl. 2—3 udfyldte af Arne Magnusson.

Grettis saga.

Skal være afskrift efter membranen AM. 152, fol.

1249. AM. 477. 4to. Pap. 20,3 X 16 cm. 72 bl. 17. århs sidste halvdel.

Bl. 1—12 ere skrevne med særlig hånd.

Indhold:

1) Bl. 1—12. Onundar påttr tréfots („Hier byrjaft saga

af Forfedrum | Grettirs Afmuiidarfonar hins sterka") — som

indledning til efterfølgende saga. Teksten er helt igennem rettet,

enkelte steder med Arne Magnussons hånd.

2) Bl. 13—72'. Grettis saga („Hier Byrjar savgu af Grett|er

Asmundar syne sterk|afta manne å yslande") — uden Onundar

pdttr. Årstal og latinske kronologiske notitser ere tilfojede i

marginen af Arne Magnusson.

Efter sagaens slutning følger visen „|>rott oc prek bar

Gretter".

1250. AM. 478, 4to. Pap. 19,9 X 15,7 cm. 85 bl. 17. årh.

„Gretters Saga" — efterfulgt af visen „Sterkan« nepndu

båls bork".

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„f>efra Grettirs S6gu feck eg 1714 i Januario i Kaupenhafn af Monfr

BufPeus. enn hann hafde hana \>å. nylega teinged af einum godum vin l>ar,

42
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fem ecki villdi liita Pitt heiti vita, enn Buffeus fagde, ad fii liinw farne

ecke fleira [teff flags hefdi".

1261. AM. 479, 4to. Pap. 17,r X 12,i cm. 98 hl C. 1700. SJor. af Jon
;

Udkonarson. Bindet er betrukket med beskrevet perg. fra et

latinak kirkeligt hskr.

„Sagan ap Gretter Åfmundar
|
Syne" — uden Ommdar pdftr.

1252. AM. 480, 4to. Pap. 19,9 X 16 cm. 93 hl 17. århs slutning. Bl

1—10 skrevne med en særlig hånd. Til den følgende del af

håndskriftet kolorerede overskrifter og i begyndelsen jævnlig

gronfarvede initialer og understregninger. Marginalnotitfer af

Torfæus. Bindet er betrukket med beskrevet perg. fra et latinsk

kirkeligt hskr.

Grettis saga.

Oprindelig uden Onundar pdttr, med overskrift (bl 11"")

„Hier Byriast
|
Gretters Saga Sterka" ; senere er den manglende

indledning (hl. 1—10) tilsat, med overskrift „Hiej bbiaft Saga

ap Grettez Afmimda: . S :".

'

fifg. den gamle katalog skulde foran være indlagt „hypo-

thefes |>ormodar Torfafonar um alldurs år Grettes manu

A. M."; disse findes nu ikke her.]

1263. AM. 481, 4to. Pap. 21,t x 16,9 em. 25 bl 17. årh. Skr. af Ketill

Jorundsson. Bindet er betrukket med beskrevet perg. fra et

hskr. af Jdnsh ok (c. 1600), omfattende brudstykker af „Mann-

helgi"". I marginen og mellem linjerne ere varianter tilfejede

fra et andet hskr. Bl 25" uheskr.

„Saga ap Glfla SU28 fine" o: Sagaen i den kortere recension

(Saga Gisla Siirssonar minni).

Herkomst og hist.: Foran ere tre .sedler indkkebede. Pil den ene lader Arne

Magnusson give anvisning til dette eksemplars konferering med „bok Sira

|>ordar Jonufonar i iblio", der viser sig (stnl. sedlen b) at vare en afskrift
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af Jon Erlendsson „epter fågiibok f>orleifs Magnuffonar a Hlidarenda A?
1651", som igen formodes at være afskreven efter en membran. Ben tredje

seddel indeholder slutningsfrasen fra det af s*' Jon skrevne eksemplar.

Benyttelse og beskr.: Gronl. hist. M. Il, 579—80; Nord. Oldskrifter VIII, s. II.

1254. AM. 482, 4to. Pap. 21,6 X 16,^ mi. 114 hl. C. 1700. SJ:r. af Asgeir

Jonsson. irfO-^)—24 ubeskrevne til betegnelse aflahune. Bindet

er betrukket med beskrevet perg. fra et håndskrift a/'Jonsbok

(c. 1600) omfattende brudstykker af ^pingfararbdlkr^^ og „Kon-

ungserfdir*"^

.

„Saga af Gifla Surs
|
fyne" o: Sagaen i den længere recension

(Saga Gisla Siirssonar meiri).

Herkomst og hist.: På en foran indlagt seddel har Arne Magnusson noteret

„Ex bibliotheca Regiå".

Benyttelse og beskr.: Gronl. hist. M. II, 580; Nord. Oldskrifter VIII, s.

XVIII flg.

1255. AM. 483, 4to. Pap. 19,4 X 1-^,7 cm. 60 bl. 17. århs slutning. Enkelte

marginal-notitser af Torfceus. Bl. 56^ ubeskr.

„Svarfdæla sagha".

Herkomst og hist.: En fra AM. 484, 4'o overført notitsseddel meddeler „Fra

Sal. Affeffur Thormod Toruefens Enke 1720".

Benyttelse og beskr.: Isl. sogur II, Kph. 1830, s. 7; Isl. Fornsogur III, Kph.

1883, s. XII.

1256. AM. 484, 4to. Pap. 20,8 X 16^ cm. 09 bl. 17. århs sidste halvdel

Skr. af Jon Eggertsson. Bl, 69^ ubeskr.

„SuarfDæla Tagha".

Herkomst og hist.: Foran er indklæbet 3 notitssedler med Arne Magnussons

hånd, hvoraf synes at fremgå, at dette hskr. er skrevet i Køhenliavn efter et

ekspl. i 4'", der tilhørte Sigurdur Ingimundarson. En fjærdc seddel, der angav

Iiskr. som erholdt fra Torfæus' enke, hører snarest til AM. 483, 4'".

Benyttelse og beskr.: Isl. sogur II, Kph. 1830, s. 7; Isl. Fornsogur III, Kph.

1883, 8. XV—XVI.

1257. AM. 485, 4to. Pa2h 20,a X 17 cm. 08 bl. 17. århs .slutning. Skr.

af Jan Hdkonarson. Bl. V tilfilet for Arne Magnusson, hvem

42*
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enkelte marffhialnotitser skyldes; hl. 1' uhesltr. Bindet er he-

trtikket med beskrevet og med nodetcf/n forsynet perg. fra et

latinsk rUnalhskr.

„Liosvetninga Saga".

Bl. 68", noget neden for midien af siden j. standser sagaen

med ordene „ef hann vill nockud leggia | til bota", /si. Forn-

sogur /, Kph. 1880, s. 255.

Herkomst og hist.: Foran er indklæbet tre sedkr. Ifg. den ene er dette hskr.

erholdt „Fra Sal. ArfelTor Tormod Toruefens Enke 1720"
f den anden synes

at angå en tilintetgjort, for Torfæus -udført afskrift af samme hskr.; den

tredje giver A. M.s kommentar til et i sagaen forekommende udtryk.

Benyttelse og heskr.: Jsl. sogur II, Kph. 1830, s. 5; Ant. Rtisses II, 271;

isl. Fornsogur I, Kph. 1880, s. XXVIII—XXIX.

1268. AM. 486, 4to. Fap. 21 g x 10,3 cm. 125 hl. 17. årh. Sammen-

stykket af flere forskellige håndskrifter. Bl. 28"—30, 67"—68,

73"—76 oprindelig ubeskrevne. Bl. 12, 67—68 tilsatte for

Arne Magnusson.

Indhold:

1) Bl. 1—28^ „Sagan ap Hauarde fem
|
neFndif[t] Jspyid-

ynguj". Interlinear- og marginal-varianter fra AM. 160, fol.

Bl. 29" og 30'' bære hvert et personnavn.

2) Bl. 31—44^ Hænsa-|>6ris saga („Hier byriaft
|
sagan

a]f Hænsna
|
]^02e2").

3) Bl.44^— 67^ „Sagan ap Hord og |
hans pylgiuium peim.

|

Holmveiium". Sagaens sidste halve side (bl. 67') er tilfojet af

Arne Magnusson; den virkelige slutning findes dog, overstreget,

bl. 102'-.

4) Bl. 69—73'. „Sagan aff l>orde Hiædu". Standser afbrudt

med ordene „hann va2
|

gledi madr mikill", hvorefter følger

nogle enkelte ord og en .senere udfyldning til et par af de nærmest

følgende sætninger. Bl. 76" bærer et par senere påtegninger.

6) Bl. 77—101. Bårdar saga Snæfellsåss („Hier byriar
|

søgu ap Ba2de snæpells
|
sas").

6) Bl. 102^-26. „Wiglvndar
I
saga".

Herkomst og hist.: Gennem sedlerne a—i (af hvilke den sidste er lævning af

et (Bidre forsalsblad) giver Arne Magnusson oplysning om dette luindskri/t.
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Det synes, som om Å. M. har antaget alle disse sagaer for skrevne af Einar
Eyjolfsson og derfor har forenet dem i ét hind. Stykke 5 har hørt til en

Gisli Jonsson på Leirå tilhørende sagasamling , af hvis forsatsblad sedlen i

tidgor en rest; der findes Tier ejerens datering 1697 og en indholdsfortegnelse,

ifølge hvilken Barbar saga har været efterfulgt af Viglundar saga, Eyrhyggja
saga og Laxdæla saga. [Disse sagaer omtales nærmere på sedlerne f—h, hvor

tillige to til Laxdæla saga hørende viser af pordur Magnusson om Kjartan og

Bolle meddeles.] Bl. 76 har oprindelig afsluttet en storre sagasamling på 45

ark, som det fremgår af påskriften „fmått Hundrad og attatyn blød ad
framan o; 45 ar[ker]

|
meiga kofta L alner"; indholdet har været „af

1. J>orlåke bifkupe: 2. Nikulåfe honge leikara: 3. Vilbiabne Siod: 4. Hå-
varde Jifsfyrding: 5. Hænrna|>6rer: 6. Horde og Holmverium : 7. Vijg-

lunde: 8. Orme StorolfsSyne : 9. Floamdnnuw : 10. f>orde Hrædu". Foran
bl 69 meddeler en AM^^ seddel, at Floamanna saga er udtaget; foran Hå-
vardar saga gives oplysning om sagaens konferering.

Benyttelse og beskr.: Isl. sogur II, Kbh. 1847 (nr 2 og 3); Ant Busses II,

318 (nr 3); Nord. Oldskrifter XXVII, s. XI (nr 5), s. XIV (nr 6 [men ved

en trykfejl citeret som 485, 4^<^] og nr 4); Nord. Oldskr. XXVIII (nr 1).

1269. AM. 487, 4to. Pap. 21,4 X 16,g cm. 64 bl G. 1700. Det egenlige

hskr., pag. 1—109, er shrevet af Asgeir Jonsson, hvorefter foran

er indsat ni opr. upaginerede blade, af hvilke bl. 7^—9 ere

blanke. Bindet er betrukket med beskrevet perg. fra et hskr. af

Jonsbok (c. 1600) , omfattende brudstykker af „ Landsleigubdlkr "

.

„Saga Hrafns Svein
|
Biarnar Sonar'*.

Bl. 1—7'^ optages af varianter fra AM. 155, fol.

Herkomst og hist.: På en i marginen over sagaens titel indklæbet seddel har

Arne Magnusson skrevet „Ex membranå Regiå". Foran er indklæbet, i af-

skrift, hans anvisning til kollationeringen af dette hskr. med AM. 155, fol, her

betegnet som „bok Sira f>ordar JonCsonar i folio med hende Strå Jons i

VillingahoUte".

Benyttelse og beskr.: Gronl. hist. M. II, 728; Biskupa sogur I, 1858.

1260. AM. 488, 4to. Pap. 21 X 16,4 cm. 59 bl. C. 1700. Skr. af Asgeir

Jonsson (bl. 1—11 til en anden tid end resten). 31arginal-

notitser med en særlig hånd. Enkelte rettelser af Arne Magnus-

son. Bl. 36"—37 ere ubeskrevne; bl. 34 tilsmudsket ved blæk.

Bjarnar saga Hitdælakappa.

De temlig udfø-lige marginal-notitser kommentere indholdet

og give bl. a. topografiske oplysninger.
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Foran sdfjani <'i' indkUrbcf et Idad med en notits om Jifoin

IlitdælitJcappc efter hans tilbagekomst til Island „ur Olafs S6gu

Helga".

Mierkonutt og hist,: Om ftskrs tilblivelse oplyser en foran indklæbet AM"'^ seddel.

Sayacn er „ritud epter pappira exemplare fra J>ormodi Torfafyne (o: AM.
5dld,4'"); dette «*semj?tor rar „hdfudlaulb", hvorfor begyndelsen— de 11 første

blade — tilsattes fra en A. M. tilhørende „Olafs Helga saga a kåltVkiimi,

fyllri enn almeiineligar". Hermed stemmer en notits i AM. 435 a, 4''^ bl. 162^

;

blandt bøger, købte efter etatsråd Meier, navnes her som nr 6 en del islandske

sagaer, hvoriblandt „Biarnar Saga Hitdælakappa ex chartå Torfæi, hodie

nieA, ad tillégdu upphafinu ur Olafs Sågu Helga fem eg feck fra Bæ a

BAudalaude".

Benyttelse og beskr.: Nordiske Oldskrifter IV; Ant. Busses II, 337.

1261. AM. 489, 41o. Ferg. 10,, X 14,4 cm. 58 hl. (incl 3P^ og 40^^), folieret

1—56. 15. årh. Lævninger af to forshellige håndskrifter^ idet

hl. 1—26 oprindelig har hørt sammen med AM. 471, 4'". Bøde

overskrifter, farvede initialer. Bl. 25" er stærkt afbleget, af

hl. 26 er kun en strimmel nærmest ryggen tilhage, hl. 29—31^*^,

37—38, 42, 49—54 ere hensmulrende på bladenes indre del.

Som smudsblade har været anvendt perg.-brudstykker fra et

latinsk ritualhskr. med noder. Defekt.

Indhold:

1) Bl. 1—10. Bårdar saga Snæfellsåss. Beg. „po war

\iat vm lider", Nord. Oldskrifter XXVII, s. 20, ender „l)02d2

ok porvalldz til", ih. 45. Angående sagaens slutning se AM.

471, 4^.

2) Bl. 11—26. Kirjaiax saga. lieg. „yd2uw monnum sem

pier vilid", ender hl. 25*" „ep pier vilid pig/yia . nu", hvorefter

følger den stærkt slidte side 25" og hladstrimlen 26.

3) Bl. 27'. Hrings ok Tryggva saga. Sagaens slutning fra

„[H]Kingt<r hellt uu heim Ul i&xhnds'''.

4) Bl. 27''-36'. Saga af Fibres ok Blankifliir.

6) Bl. 36^-46'. Saga af Tristram ok isodd.

6) Bl. 46^^—66. Ivents saga. Ender defekt med ordene

„hertugiwM baud [honttm]".

Herkotnst og hist.: Ifg. påtegning af Arne Magnusson på en vedlagt indholds-

fortegnelse og en hermed stemmende notits i AM. 435 a, 4'" bl. 106^—106*' har
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han erholdt hskr. 'af Magnufe MagnufCyne a Eyre i Seydisfirde'. Den nævnte
ejers navn findes på et af smudsbladene.

Benyttelse og beskr.: 1) Gronl. hist. M. III, 517, Nordiske Oldskrifter XXVII,
s. XII, Kroka-Befs saga, Khh. 1883, s. 2, anm.; 2) Ant. Busses II, 420—23,
K. Gislason, 44 Prover, Kbh. 1860, nr XII; 3) Arkiv for nord. Filol. III, s. 377;

4) Annaler for nord. Oldk. 1850; 5) Ann. f. nord. Oldk. 1851; 6) Biddarasogur,

Strassburg 1872 , s. V— VIII; J. porkelsson , Om digtningen på Island i det

15. og 16. årh., Kbh. 1888, 8. 160.

1262. AM. 490, 4to. Pap. 20,i x 15^9 cm. 32 hl. 17. århs 1ste halvdel.

Bindet er betrukket med beskrevet og med nodetegn forsynet

perg. fra et latinsk ritualhskr.

Bårdar saga Snæfellsåss („Hier Hepur vpp saugu|na ap

Barde snæpells ås").

Herkomst og hist.: Foran på bindets inderside er klæbet et udsnit af det ældre

forsatsblad, hvorpå står „Liber Trebonii Jonæ Iflandi | comparatus Havniæ
Anno 1644". Henholdsvis ovenover og nedenunder på samme seddel er med
O. W.s hånd skrevet „Hilboria Barderi Snet'elsaas.

|
jam Olai Wormii". Neden-

under har A. M, på selve bindet tilfojet „Dommus Chrifbianus Wormius hunc
libellum Dono dedit mihi Arnæ Magnæo Anno Cbrifti 1706".

Benyttelse og beskr.: Nord. Oldskrifter XXVII, s. XII.

1263. AM. 491, 4to. Pap. 20,^ x 16,4 cm. 24 hl. 17. årh. Shr. af Ketill

Jorundsson. I marginen og mellem linjerne ere varianter tilfojede

med en anden hånd. Bindet er betrukket med beskrevet og med

nodetegn forsynet perg. fra et latinsk ritualhskr.

„Saga ap Båide Snæpells ås''.

Herkomst og hist.: På et foran indsat blad meddeler Arne Magntisson, at denne

afskrift er konfereret med et omtrent samtidigt pergaments-hskr. i 8^'*', der

nåede til kap. 20, hvorefter membranen tilintetgjordes.

Benyttelse og beskr.: Som foreg. nr.

1264. AM. 492, 4to. Pap. 20 X 16 cm. 42 hl C. 1700. Skr. af Magnus

JEinarsson. Bindet er betrukket med beskrevet og med nodetegn

forsynet perg. fra et latinsk ritual-hskr.

Indhold:

1) Bl. 1-34. Kjalnesinga saga („Hier byriar Bua-Søgu").

2) Bl. 36—42. „I^attur Jdkuls Buafonar |
ens frækna".



664

llvrkitmst og hist.: På en foran indklæbet seddel mtddelcr Arne Magnusson

„{»i-nV Hua \'nf>;a. med Jokuls t>ætte kom til min 1727. fra Magnuro

Eiiiarsr^Tie ii Vatzhorne. Er at' honum ritud epter hendi S' Jons Erlendz-

l'onar i Villinga hollto, i Bok Jons Hakonarlonai-, l)eirre in folio, fem

fyrrum hefur att Mag. Brynioltur, og gefed Helgu Magnufl'dottur i Brædra-

tungu".

Benyttelse og beskr.: Islendinga sogur II, Kbh. 1847, s. LI, LVI.

1265. AM. 493, 4to. Pap. 19,6 X 15,s, cm. 49 hl. C. 1700. Skr. af Asf/eir

Jånsson. Bindet er betrukket med beskrevet og med nodetet/n

forsynet perg. fra et latinsk ritualhskr.

Bandamanna saga.

Herkotnst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnussoyi noteret

„pelTe Bandamanna Saga er ritud epter membranå, fem geymd er in

Bibliothecå Hafniæ" (o: GI. kgl. sml. nr 2845, 4^0).

Benyttelse og beskr.: Nord. Oldskrifter X.

1266. AM. 494, 4to. Pap. 20,b X 16,3 cm. 42 bl. 17. årh. Skr. af Ketill

Jdrunds.fon. Den opr. beskrevne side. bl. V er overstreget og

overklæbet med hvidt papir. Bindet er overtrukJcet med beskrevet

perg. fra et latinsk, stærkt ornamenteret kirkeligt hskr.

„Saga ap Fin/7boga hinum lam/na".

Benyttelse og beskr.: Finnboga saga, Kbh. 1812 og Halte 1879; Ant. Busses

II, 322.

1267. AM. 495, 4to. Pap. 21a X 16,6 cm. 54 bl C. 1700. Skr. af Asgeir

Jonsson. Bl. 25—28 stå ubeskrevne til betegnelse af lakune,

bl. 54, indeholdende sætninger af originalens tildels ulæselige

slutning, er tilfojet af Arne Magnusson. Bindet er betrukket

med beskrevet og stærkt ornamenteret perg. fra et håndskrift af

Jonsbok (c. 1600), indeholdende brudstykker af „Kaupabdlkr"'

og „Farmannalog''

.

Guli-(>6ri8 saga („Her hefzt Saga Gull
|
|>oris8").

A. J.s afskrift ender med ordene „fkilldi utan fara, oc

vera I brott".
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Hen'komst og hist.: På to foran indklæbede sedler meddeler Arne Magnusson,

hvorledes håndskriftet efter at have været udlånt til præsten Vigfus Gudbrands-

sun på Helgafell med alle hans saga-bøger gik over til lagmand Oddur Sigurds-

son og først 1725, efter omtrent 20 års forløb, vendte tilbage til ejeren. En
hermed stemmende notits findes i AM. 435 a, 4'" bl. 172".-

Benyttelse og beskr.: Gull-poris saga, Leipzig 1868, s. 4.

1268. AM. 496, 4to. Pat). 19 x 13,3 cm. 99 bl C. 1640. Bl. 78—85

ubeskrevne til betegnelse af lakune. Fagineret 1—2J27, idet de

til sidetallene 27—56 svarende blade fattes.

Indhold:

1) Bl. 1—13'. „Saga ap Gunnare Kielldugnups
|
piple".

2) Bl. 13'-14^ „Sagan Aff HrafTn 1 kiele Gdda". Omfatter

sagaens begyndelse til „Buftad vilia reysa par. ^etta", Nord.

Oldskrifter I, s. 4, og slutningen fra „hawn lifdi enw Hraffn-

kiell sat", ib. s. 30.

3) Bl. U«^—15\ „ÆFINTYR.
| Aff Jjorsteine Foruitna.

Æffintyz".

4) Bl. 16^—16'. „Eitt Æpintyr af forfteine nockrum
|

Auftfyrdfkum" (o: |>orsteiiis påttr fr69a).

6) Bl. 16^—23'. „Sagan ap |>orsteine huyta".

6) Bl. 23'—24^. „Æpentyr ap forsteine nockrum
|
Auft-

firdfkum" (j: |>orsteins påttr sudrfara).

7) Bl. 24^—32^ „Sagan aff Gunnare t>idranda. |
Bana".

8) Bl. 32^-37'. forsteins påttr stangarhdggs („j^attur vr

voknfyrdinga Sogu").

9) Bl. 37'—77. „Saga ap Wyga skwtu". / marginen er

tilfdjet „pefse Saga Kallaft
|
odru najne Reikdæ|ljnga saga".

Bl. 77"", i omtrent 6te linje f. n., standser sagaen med ordene

„ad *ara til Auluis hins". På den åbenstående plads er med

en anden hånd skrevet nogle linjer af en 'rima'.

10) Bl. 86-99. „Saugu |}åttur vm Vallna Lyot".

Herkomst og hist.: Foran er indklæbet resterne af et ældre forsatsblad med
påskrifterne „Thorlakur Skiilafon å

|
S6gu Bok jjefsa med riettu | enn

eingenn annar. 1652." „Thorlbeyrn ThorleiffT^on | Aa S6gu Book ^e^sa

med
I
Riettu Enw eingenn Anar hu6r sem ^ad banriar | Anno 16(>5". Ud

for titlen bl. V' findes en art bomærke. Bl. IS'" angives Hrafnkels saga at

være „Skripud
|
A Holum J Hialltadal

|
l)ann 16. Decembris | Anno 1639".
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Benpttelse Off he^kt'.: 2) Hrafnkels saga Kbh. 1839, aml udy. i Nord. Old-

ikriftir /. 5) og 8) Nordiske (Udskrifter V; 9) og 10) Islendinga sogur II,

Kph. 1830; l'sl. Fornsogur II, Kph. 1881.

1269. AM. 497, 4io. Paj). 21^ X 16,3 cm. 45 bl. C. 1700. Marcjinal- og

interlinear-varianter med en anden hånd.

„Hallfreåar Saga".

Herkotnst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„pelTe Hallfredar Saga er confererud vid hånd S' Jons i Villinga hollte,

i bok i Folio fem er eign Hans hoj Excellences Hr Ulr. Chr. Giildenlewes".

1276. AM. 498, 4to. Pap. 21,4 X 17 cm. 51 bl. C. 1700. Skr. af Jon

Torfason (d. gi. katalog). Bindet er betrukket med beskrevet

perg. fra et hskr., hvis hovedbestanddel har været den oftere

omtalte, til lignende brug anvendte Jonsbok (c. 1600), men som

tillige har indeholdt Frederik II.s ordinans om ægteskabssager

(1587), hvoraf brudstykker — med åben plads for initialer —
her forekomme.

„Saga af Hdrd og Hans Filg|iorum peim Holmverium".

Herkomst og hist.: På et foran indklæbet blad har Arne Magnusson noteret

„^el'Ce Saga er ("krifud epter hende S' Jons Erlendzfonar i VillingahoUte,

ur bok i folio fem tilheyrer hans Hoj Excellence" (o: AM. 160, fol).

Benyttelse og beskr.: Islendinga sogur II, Kbh 1847.

1271. AM. 499, 4to. Pap. 20,s X i^,5 cm. 35 bl. 17. årh. Skr. af Ketill

Jorundsson. Bindet er betrukket med beskrevet perg. fra et hskr.

afJonsbåk (c. 1600), omfattende brudstykker af „Erfdatal"".

„Sagan ap Hptde og Holm-vetium".

Benyttelse og beskr.: Islendinga sogur II, Kbh. 1847; Ant. Russes II, 318.

1272. AM. 500, 4to. Pap. 19,9 X 16,b cm. 24 bl. 17. årlis sidste halvdel.

Varianter tilfojede af Arne Magnusson, af hvem også tillægene

bl. 24 ere skrevne. Bindet er betrukket med beskrevet perg. fra
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et hshr. af Jonsbok (c. 1600), omfattende brudstykker af

^ErfdataV (Kvennagiptingar).

„Saga ap H^apne og Gunnlauge Otms I tiingu, epte: p2e2fQgn

A2a prefts hins proda |>02gils-
|
fonaz".

Efter sagaens slutning hl. 23^ er på de følgende 2^1^ sider

af A. M. tilfojet nogle i dette hskr. udeladte viser.

Benyttelse og beskr.: Gunnlaiigs saga, Hafniæ 1775; Islendinga sogur II,

Kbh. 1847.

1273. AM. 501, 4to. Pap. 20,7 X 16, i cm. 23 hl. C. 1700. Skr. af Asgeir

Jonsson. Ahen plads for initialer. Bindet er betrukket med be-

skrevet perg. fra et hskr. af Jonsbok (c. 1600), omfattende

brudstykker af „Framfærslubdlkr^^

.

„Hænfa |»oris Saga" — titlen tilfojet af Arne Magnusson.

Ifg. G. Vigfussons vedtegning i den gi. katalog afskrift efter

Vatnshyrna.

Benyttelse og beskr.: Islendinga sogur II, Kbh. 1847,

[Ang. „Eitt Blad i folio af fomu Sogu med hende S' Jons

i VillingahoUte", som ifg. den gi. katalog skulde ligge her, sml.

AM. 165 fjol]

1274. AM. 502, 4to. l'ap. 21,i X 16,o cm. 28 bl. 17. årh. Skr. af Ketill

Jorundsson. Varianter iilfojede med særlig hånd (mest mellem

linjerne). Bindet er betrukket med beskrevet perg. fra et hskr.

«/" Jonsbok (c. 1600), omfattende brudstykker af „pingfarar-

hdlkr^^ og .„Kristindomsbdlkr^^

„Saga ap Håvatde Is-phd'mge".

Herkmnst og hist.: På to foran indklæbede sedler giver Arne Magnusson op-

lysninger om det eksemplar af sagaen, hvorfra varianterne ere tagne.

Benyttelse og beskr.: Nordiske Oldskrifter XXVIII.

1276. AM. 503, 4to. Pap. 20,7 X 16,j cm. 32 bl. C. 1700. Skr. af Asgeir

Jonsson. Aben plads for initialer. Bindet er betrukket med
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heskrcvct jxrg. fra H fiskr. «/" Jonsbok (r. 1600), nmfntknde

brudstykker nf ^ Erfdntal"'

.

„Kialnefinga Saga" — titleri tilfojct af Arne Maynuason.

Benyttelse og beakr.: Islendinga sogur II, Kbh. 1847.

1276. AM. 504, 4to. Pap. 20,t X 16,7 cm. 31 bl. (ind. en indskudsseddel).

17. årh. Skr. af Ketill Jorundsson. Bindet er betrukket med

beskrevet perg. fra et hskr. o/" Jon sb ok (c. 1600), omfattende

brudstykker af ^Mannhelgi"' . Bl. 23^ ubeskrevet.

Indhold:

1) Bl. 1—23^ Kjalnesinga saga („Hiei biyaft [kjalnefinga]

Saga [einkuw] ap Biia [aukuepudum] Hunde" — sål. rettet af

selve afskriveren).

2) Bl. 24—31'. „Saga ap Jgkle Biia Sine".

Benyttelse og beskr.: Islendinga siigv/r II, Kbh. 1847.

1277. AM. 505, 4to. Pap. 21,6 X 16,s cm. 46 bl. C. 1700. Skr. af Åsgeir

Jonsson og (bl. 1—11) Arne Magnusson — A. J. som regel åben

plads for initialer. Bindet er betrukket med beskrevet perg. fra

et hskr. af Jonsbok (c. 1600), omfattende brudstykJcer af

„Landsleigubdlkr^

.

Kormaks saga.

Vistnok direkte afskrevet efter AM. 132, fol.

Benyttelse og beskr.: Kormaks saga, Hafniæ 1832 og Halle 1886.

1278. AM. 506, 4to. Pap. 21,b X 16,, cm. 38 bl. C. 1700. Skr. af Jon

Torfason. Bindet er betrukket med beskrevet perg. fra det

tidligere nævnte hskr. af Jénsbok m. m. (c. 1600), omfattende

brudstykker af regler for præsters syge-besøg og cere-

monier ved begravelser.

„Saga af Kroka Ref'.

Afskrift efter AM. 160, fol
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Herkomst og hist.: På et foran indsat blad giver Arne Magnusson oplysning

om afskriftens original, og på en indlagt seddel findes A. M.s afskrift af en i

AM. 160, fol. forekommende notits om Grenlands bebyggelse.

Benyttelse og beskr.: Kroka-Eefs saga, Kbh. 1883, s. VII.

1279. AM. 507, 4to. Pap. 20 X 15,s cm. 72 hl. 17. årJis slutning. Bl.

71" uheshrevet, hl. 72 senere udfyldt — 72'' af^ 72"" for Arne

Magnusson. Bindet er hetruMet med hesJcrevet perg. fra et

hsJcr. a/' Jonsbok (c. 1600), omfattende hrudstykker af y,Mann-

helgi".

„Saga ap Vemunde og Vygarkuta".

Det opr. hsJcr. har standset (hl. 71") med ordene „aulvis

hins", hl. 72 indeholder sagaens slutning fra „ganga peir Illugi

oc Biom".

Benyttelse og beskr.: Islendinga sogur II, Kph. 1830, s. 8; Isl. Fornsogur II,

Kph. 1881.

1280. AM. 508, 4to. Pap. 21,5 X 17 cm. 52 hl. C. 1700. 8kr. af Asgeir

Jonsson og (hl. 1—7) af Arne Magnusson, der tillige har tilfojet

enkelte rettelser i marginen. Bindet er hetrnkket med beskrevet

perg. fra et hskr. «/" Jonsbok (c. 1600), omfattende hrudstykker

af „Landsleigiihdlkr"' (Bunadarh.).

Viga-Glums saga („Her hefr Viga Glums fogu").

Afskrift efter AM. 132, fol.

Benyttelse og beskr.: Viga-Glums saga, Havniæ 1786; Islendinga sogur II,

Kph. 1830, 8. 9; Isl. Fornsogur I, Kph. 1880, s. XI.

1281. AM. 509, 4to. Pap. 18,2 X 14 2 cm. 44 hl. 17. årh. Skr. af Jon

Erlendsson. På bl. V synes skriften senere opfrisket. Blad-

kanterne ere tildels stærkt slidte. Bindet er betrukket med be-

skrevet og med nodetegn forsynet perg. fra et latinsk ritualhskr.

Viga-Glums saga („Hiez By2ia2 Glums
|
S6gu").

Herkomst og hist.: Ifg. en foran indklæbet notits af Arne Magnusson er dette

hskr. „ur bok, fem eg feck fra Sigurde Magnusfyne a Feriu".

Benyttelse og beskr.: Viga-Glums saga, Havnice 1786; Islendinga sogur II,

Kph. 1830, s. 9; Isl. Fornsogur I, Kph. 1880, s. XIII.
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1282. AM. 510, 4to. Perg. 19,b X 13,s cm. OG hl in. årha slutninq. Sorte

ornamenterede initialer; enkelte blade have kun halv bredde, oij

hist og her finde.<i flænger og lignende beskadigelser ; af hl. 39 er

et stykke borUkåret; efter bl. 3 og 27 findes lakuner på henholds-

vis 2 og 1 hl. Håndskriftet er, muligvis med undtagelse af

storste del af hl. 8—37, skrevet af samme mand, hvem den store

samling rimur i AM. 004, 4'" .<ikyldes, og denne skrivers tilbojelig-

hed for marginals-antegnelser genfindes også her.

Indhold:

1—8^ Viglundar saga.

8'—21^ Herrauds saga ok Bbsa.

21"^—32^ Jarlmanns saga ok Hermanns.

32^-38\ tjorsteins saga bæjarmagns. Ved for-

tællingens slutning kaldet |)orstems påttr bæjarbarns.

5) Bl. 38''—67^ Jbmsviklnga saga — med udeladelse uf

sagaens -første afdeling'^

6) Bl. 67'—88\ Finnboga saga hins ramma.

7) Bl. 88 —92 . Drauma-Jons saga.

8) Bl. 92'—96'. Frid|)j6fs saga hins frækna. Få hl. .%-,

der opr. har stået hlank, er med yngre hånd skrevet et, senere

overstreget vers.

Herkomst og hist,: I AM. 435 a, S" bl. 106'' giver A. M. indholdsfortegnelse til

dette hskr. og tilfojer „Bokina hefi eg teinged af Mag. Jone Thorkelslyne,
enn hawn af Ingibidrgii Pals dottur a Eyri i Seidisfirde".

Benyttelse og beskr.: 1) Nord. Oldskr. XXVII; 2) Fornaldar sogur Norfirl.

III, Ant. Russes 1, 224; 4) FMS III; 5) FMS XI, Jom.svikinga saga. Lund
1879; 6) Finnboga saga, Kbh. 1812 og Halle 1879, Ant. Musses I, 322; 8)

Fornaldar sogur NorM. II; J. porkelsson , Om digtningen på Island i det

15. og 16. årh., Kbh. 1888, s. 168.

1)
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1284. AM. 512, 4to. Fap. 21,3 X 16,4 cm. 45 hl. C. 1700. Skr. af Jon

Torfason. Bindet er hetruJcket med beskrevet perg. fra samme

hskr., som har indeholdt Jonsbok (c. 1600), omfattende brudstykker

af en vejledning om præsters forliold til barselkvinder.

„Viglundar Saga".

[Ifg. den gi. katalog skulde her findes „Tabb, Geneal. fyrir

framan", men disse mangle nu.]

Herkomst og hist.: Arne Magnusson angiver på et foran indklæbet blad

sagaen som afskrift efter Gyldenløves hskr. (AM. 160, fol).

Benyttelse og beskr.: Nordiske Oldskrifter XXVII.

1285. AM. 513, 4to. Pap. 19 x 16 cm. 42 bl. C. 1700. Skr. af Gisli

Gudmundsson på Raudilækur. Hist og her marginal-rettelser,

hvoraf en enkelt med Arne Magnussons hånd. Bl. 28"—29

ubeskrevne til betegnelse af en lakune.

„Sagan/7 Ap Broddhelga, er odju
|
napne kailaft Vopnfird-

inga
|
Saga''.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson

„Epter bok i 4'" ritadre med hendi S"" Vigfuff Gudbrandzfonar a Helga-

felle. — f>etta Exemplar hefur ritad Gifle Gudmundzfon å Raudalæk".

Benyttelse og beskr.: Nordiske Oldskrifter V.

1286. AM. 514, 4to. Pap. 19,8 X 15,? cm. 24 bl. 17. århs sidste halvdel.

Bl. 24" ubeskrevet. Bindet er betrukket med beskrevet og med

noder forsynet perg. fra et latinsk ritualhskr.

Ljosvetninga saga („Hier hepur Søgu Ap |>orgeyr
I

Gopa.

Gudmunde Rijka, ok |>orkel Hak"),

Benyttelse og beskr.: Islendinga sogur II, Kph. 1830, s 6; Ant. Bttsses II,

271; Isl. Fornsogur I, 18S0.

1287. AM. 515, 4to. Pap. 20 X 16,b cm. 34 bl. 17. årh. Skr. af præsten

p&rdur Jonsson i Hitardalur. Bl. 34 bærer kun en enkelt penne-

prøve. Hist og her marginal-antegnelser. Bindet er betrukket

med beskrevet og med nodetegn forsynet perg. fra et latinsk

ritualhskr.



672

Floamanna saga („Sagan ap Nockrum Land|naam8 mønnum

SuniiJendijuga
j
Sie2deilis t>orgils f>ordarfyne Kølludum

| Ona-

beinspoft2a og Nockium Floamønwum").

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson

„Ur bok fra Skarde a Skardzfbraund, fem fyrrum hefr vered eign S' fordar
Jonsfonar i Hitardal".

BenyfteUie og beskr.: Gronl. hist. M. II, 18—19; Fomsogur, Leipzig 1860,

s. XXIII (citeret som nr 514).

1288. AM. 516, 4to. Pap. 20 X 16,, cm. 32 hl. 17. årh. SJcr. af Ketill

Jorundsson. Interlinear- og marginal-rettelser af Arne Magnus-

.^on. Bindet er betrukJcet med hesJcrevet perg. fra et hskr. af

Jon sbok (c. 1600), omfattende brudstyJcker af y^Mannhclgi'^

.

„FIda manna Saga".

Afskrift af den tabte membran Vatnshyrna, kollationeret

af A. M.

Benyttelse og beskr.: Gronl. hist. M. II, 19; Fornsogur, Leipzig 1860, s. XXII.

1289. AM. 517, 4to. Pap. 20,7 X 16 » cm. 40 bl. C. 1700. Shr. af Åsgeir

Jonsson. Aben plads for initialer. Bl. 40^ ube.'ikrevet. Bindet

er betrukket med beskrevet perg. fra et hskr. af Jonsbok

(c. 1600), omfattende brudstykker af ^Landsleigubdlkr"'

.

Floamanna saga.

Afskrift af Vatnshyrna.

Benyttelse og beskr.: Gronl. hist. M. II, 18; Fornsogur, Leipzig 1860, s. XXII.

1290. AM. 518, 4to. Pap. 20,h X .16,e cm. 8 bl. 17. årh. To forskellige

hænder. Af bl. 3 er nedre halvdel (efter sagaens slutning) bort-

skaren; bl. 3^ ubeskrevet.

Indhold

:

1) Bl. 1—3^ „J>attur af Gullåfu |>orde".

2) Bl. 4—8. „paWw ap Eigle SyduHalls Syne". Efter

denne sagas slutning, bl. S", er begyndelsen af 'Sagan ap j^or-

ffceini Hvyta', der dog ikke har været fortsat helt ned gennem

siden, udslettet.
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Herkomst og hist.: Hvorvidt de to sagaer, der ere skrevne hver med sin hånd,
opr. have hørt til samme håndskrift, synes usikkert. Arne Magnusson har på
en bl.2>- indklæbet seddel noteret „Ur bok S' f>ordar Jonsfonar å Stadarlbad."

AM. 519 a, 4fo. Perg. 21^ x 15,^ cm. 37 hl (-\- 1 forsatshl og 2

hagi indsatte hl. af papir). 13. århs slutning. Røde og gronne

eller sorte initialer, aben plads for overskrifter. I marginen

findes enkelte antegnelser med skriverens egen hånd, således hl.

17'' oversættelse af nogle i teksten forekommende latinske

ord, samt hist og her kronologiske og andre notitser fra 17.

årh. (bl. 26" „Epitaphium Regis Veria.ium Darij"). Bl. V er

ubeskrevet, hl. 37^ er også oprindelig ladet blank, men med en

hånd fra 17. årh. er her skrevet indholdet af nogle stærkt slidte

linjer på bl. 31^. Samme hånd har udfyldt de to bag i bogen

tilfojede papirsblade med tilsvarende stykker fra bl. 32. Mellem,

hl. 18 og 19 mangle to blade.

Alexanders saga.

Herkomst og hist. : Om dette hskr. altfører Arne Magnusson i AM. 435 a, 4^o

bl. 143 1' følgende:

„Alexandri Magni Saga, antiqvå. Scripturå.

Orvar Oddz Saga {disse ord ere overstregede, og herudfor har A. M.
skrevet „^esse Orvar Oddz Saga er nu feparerud hier fra, og er fier i

lage") 4'o.

Bokina feck eg i Norege af Mag. Otta Ottafyne prefte i Biérgvin,

hefur hana att Mag. Geert Miltzow. preftur å Vofs".

Hvad her er sagt om. Orvar-Odds saga (nu AM. 344 a, 4'o) gentages på en i

nærværende hskr. indklæbet seddel, hvor den tillige angives at være „med annarri

og nyrre hendi". At hskr. har hørt hjemme udenfor Island, bekræftes også

af forsatsbladet, som med en hånd fra slutningen af 16. årh. bærer forskellige

dansk-norske og enkelte latinske vers — først af disse et pervers, hvori

forekommer^ navnet Jacob Pederfsonn, med datering 1594; påskrifterne slutte

med et runealfabet. For så vidt en foran indklæbet AM»^ seddel „Kom fra

Ormi Dadafyne 1721" angår dette hskr., må det altså for en tid af A. M.

være sendt til Island. Endnu en indklæbet AM^^ seddel indeholder sagaens

slutning efter AM. 226, fol., med en kronologisk notits af A. M.

Benyttelse og beskr.: Alexanders saga, Chrania 1848 ; Frumpartar XL—XLIV.

1292. AM. 519 b, 4to. Pap. 21,5 X 16,^ cm. 22 bl. C. 1700. Skr. dels

af, dels for Arne Magnusson. Bl. 10—11 og 17—18 ere helt

libeskrevne, bl. 3—4 sedler i 8"".

Arnås Magnæus, Commentariolus de Gualteri Aiexandreide.

43
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Optcfiueher (hovrdsaf/aUff lafindr) nf of/ for A. M. om Gal-

terus og hans digt, dets udgaver osv.

1293. AM. 520, 4to. Pap. 20,s X 16 cm. 248 hl. C. 1700. Ifg. den. gi

kaf/iloff .<f/.T. af Magnus Einarsson.

Alexanders saga.

Afskrift af AM. 519 a, 4'", dog .'iåledes, at lakunen er udfyldt,

og at de S^j^ .nidste linjer i m'iginalen mangle.

Herkomat og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„ex Codice meo vetnito in 4'"".

Benyttelse og beskr.: Alexanders saga, Chrania 1848, s. XII.

1294. AM. 521 a, 4to. Pap. J20^h X 10^2 cm. 82 hl. 17. århs slutning.

„Saga ap Amioda edui Ambales" — sål. rettet for Ambalas.

HerkomM og hist.: Pd en foran indklæbet seddel er for Arne M'ignusson

noteret „Fra Sal. Afrefiur Thormod Toruefens Enke 1720"; hertil har A. M.

fojet „Ur Nura. 10. Hun er til forna koraen fra mier".

1295. AM. 521 b, 4to. Pap. 20^2 x 16,4 cm. 89 hl. 17. årh.

„Saga ap Amioda edu: Ambales".

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„Komin fra Pale Biarnafyne (i UnnarhoUte) i fyriku".

1296. AM. 521 c, 4to. Pap. .32,7 X 21,2 cm. 8 hl. 17. årh. Sir. af Årni

Gislason.

Amioda eda Ambales saga f„Hie2 Bi2ia2 Sogv Ap Ambulo

eduj Amioda enum heymfka").

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson

„Amloda-Saga Folio med licndi Ariia GiriaCouar å SuluhoUte i Floa [|)ad

exemplared fem Arne fkrifado epter feck hann af Pale Biarna l'yne (cv dog

forskellig fra AM. 521b, 4^)]. Komiu til min fra S"- GiCla Alfsfyne i Kalld-

adamefe 1707. Og heiur hann fkrifad fier Copie |)ar af til forna".

Vedlagt er 4 folio-hlade, indeholdende et dansk udtog af

Aml63a saga i AM. 521 c, 4'°, skr. af Steingr. Thorsfrinsot/

(c. 1870).
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1297. AM. 521 d, 4to. Pap. 20 -s x W,4 cm.. U hl. C. 1700.

„Sagan/7 Ap Amioda
|
Hardvendels Syne".

Herkomst og hist.: På et foran indklæbet blad har Arne Magnusson noteret

følgende „Amioda Saga komin til min fra Jone |>orlaksryne 1705. Er tekin

ur Saxone Gramtwatico, og er olik Amioda S6gu Pals Biarna fonar. Annars

fkrifadi Jon forlaksfon mier med henni 1705, 12. Junii:

Eg læt hier med tylgia Amioda S 6 gu, fem mig minner t)ier beiddud

mig um ii Jirunum. en« eg åtti hana \>'å. eigi til, og eigi hefr hun mier

innborifb fyrr enw i vetur. Svo dylialb S6gurnar riett upp xxnder mier,

^o til fieu.

Me, nimirum decipere voluit vir bonus, et perfvadere, fe rem vetu-

Ibam mihi mittere. Sed non ego credulus illi".

1298. AM. 521 e, 4to. Pap. 16,8 X 10,3 cm. 80 hl. 17. årh. Samme hånd

som 521 h.

„Rijmur ap Ambaiez eda amioda".

/ alt 25 ^rimur", hvoraf den halve sidste mangler.

Herkomst og hist.: „fefsar rimur hefer sendt mier Jon forlaksfon", be-

mærker Arne Magnusson på en indlagt seddel Som forfatter af nogle Am-

bales rimur nævnes Pdll Bjarnason (til Unnarholt i Årness syssel), muligvis

disse; men da håndskriftet synes at være en afskrift, kan han i så fald

næppe være skriveren.

1299. AM. 522, 4to. Pap. 18,8 X 14 ^ cm. 49 bl. 17. årh. Bl. 26' opr.

ubeskrevet. På øvre del af bl. V er slutningen af en saga ud-

slettet og stykket derefter overklæbet med hvidt papir. Bindet

er betrukket med beskrevet og med nodetegn for.^ynet perg. fra

et latm.sk ritualhskr.

Indhold:

1) Bl. 1—26^ Blomstrvalia saga („Nu Bubiar Hieb Blomst-

URVALLA SoGu").

2) Bl. 27- 49. „Saga Ap Sigurgarde Samanw|fett og fnorad

j pifku ap M: Johanwe Og fid[an]
|
par eptter inxnun a js-

leudfku og byriar
|
hana" osv.

Herkomst og hist.: På bl. 26"- forekommer dateringen 1680.

Benyttelse og beskr.: Blomstrvalia saga, Lipsiæ 1855, s. XIX flg-

43*



676

1300. AM. 523. 4to. Paj). 20 x 10,3 cm. 71 hl. (ind bl. 23'''"). 17. århs

sluininff. Bl. 18" og 49" ubeskrevne. Bindet er betrukket med

beskrevet og med nodetegn forsynet perg. fra et latinsk ritualhskr.

Indhold:

1) Bl. 1—18. „Blomstur Valla Saga".

2) Bl. 19—49. Ulfars saga („Hier Biriar Vlprs Søgu").

3) Bl. 50—70. „Saga ap Sigurgarde Hinum Frækna
|
og

peim illa manne Valbrande og Byriar hana" osv.

Benyttelse og beskr.: Blomstrvalla saga, Lipsice 1855, s. XIX flg., 50—77.

1301. AM. 524. 4to. Pap. 19 x 14,a cm. 91 bl. 17. årh. Skr. af Jon

Erlendsson (halvkursiv). Bladene ere stærkt plettede og slidte.

Bl. 82" (o: det påklæbede blad) ubeskrevet.

Indhold:

1) Bl. 1—52. Bærings saga („Hiez heym Bæzinngs
|
Søgu

enns Fagza Riddara").

2) Bl. 63—82'. Konrads saga keisarasonar („Hiez hepft

saga
I
ap Kon2åd keyfa2afyne" osv.). Aben plads for begynd-

elses-initial.

Bl. 82" er begyndelsen af et nyt stykke overklæbet, der ses

at have haft til overskrift „Innbi2diz lid og adftod''.

3) Bl. 83—91 „Walldimais Saga".

Efter sagaens slutning bl. 91" har sidste halve sidt; været

overklæbet; der viser sig at stå begyndelsen af et digt „Fedga-

reyfa", som er tilfqjet af afskriveren, ''for at det efterfølgende

papir ikke skal sendes ejeren ubeskrevet tilbage^; disse efter-

følgende blade må dog senere være borttagne. Foran sagaens

begyndelse (bl. 83'') ere 4—6 linjer udstregede og derefter over-

klæbede.

Herkomst og hist.: På bindets forreste inderside har Arne Magnusson skrevet

indholdsfortegnelse.

Benyttelse og beskr.: Konrads saga, Kph. 1859; Fomsogur Suårlanda, s.

CL VI, CLXXXVUI.



677

1302. AM. 525 4to. Pcqh 21,, X 16j cm. 79 hl. (l—7S-\-5f'''). 18. århs

heg. Skr. af Jon Sigurdsi^on.

Bærings saga hins fagra.

Bl. V er ubeskrevet., hl. I"" optages af et duplikat af sagaens

begyndelse, rettet af Arne Magnusson.

Herfcotnst og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson
„epter ^eirre membrana fem eg feck nordan ur lande, og å er Karla-

Magnuff Saga , og Knytlingafaga , badar defeet etc. (o : AM. 180 b, fol).

Exaravit Monfr Jon SigurdzCon".

Benyttelse og beskr.: Fomsogur Sttdrlanda, «. CLXXXVIII.

1303. AM. 526, 4to. Pap. 20,^ X 16 cm. 61 hl. 18. århs beg. Skr. af

pordur pordarson.

Egils saga einhenda ok Asmundar berserl(ja-bana.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnvtsson

afskriverens navn og oplyser, at afskriften er tagen efter AM. 589, d^.

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. III.

1304. AM. 527, 4to. Pap. 17,5 X 14,7 cm. 137 bl. 17. årh. Skr. af Jon

Gissursson, med undtagelse af bl. 133—37. der skyldes en særlig

hånd. Codex synes sammenstykket af opr. uafhængige dele;

bl. 116" overklæbet. Hist og her ses udfyldninger med Arne

Magnussons hånd. Aben plads for begyndelses-initialer (undt.

den sidste). Bindet er betrukket med beskrevet perg. fra et la-

tinsk kirkeligt hskr. (tospaltet). Foran på bindets inderside giver

A. M. indholdsfortegnelse.

Indhold:

1) Bl. l-20^ „Sagan ap piores konge og sonum hans".

2) Bl. 20'—38. „Saga ap Artus Konge og hans syne
|
Sam-

fone pagra".

8) Bl. 39—83^ „Sagann ap Vilhialme Siod er pundeft
|
fkal

hapa J Babilon og famrett
|
ap Homero".

4) Bl. 83^—116 ^ „Sagan/? ap Saulus og Nicanor". Derefter

har den overklæbede side bl. 116" været beskreven med begynd-

elsen af „Saga ap Haldane eyfteynfyne''.
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6) Bl. 117—37. Blomstrvalla saga („Hior byriaft Blomftur

valla saga"). Efter suyacns slutnimj følger et nu overstreget

register på 16 sagaer „fem j Bokenwe eru fkripadar", hvormed

dog — bortset fra Blåmstrv. saga — ihke sigtes til dette hånd-

skrifts indhold.

Benyttelse og healer.: Blomstrvalla saga., Lipsiæ 1855; J. porkelsson. Om
digtningen på Islaiui i det 15. og 16. urh., Kbh 1888, s. 175.

1305. AM. 528, 4to. Fap. 19,r X 16,s cm. 21 hl. 17. årh. Bladene ere

tildels beskadigede ved slid og hensmulren. Bindet er betrukket

med beskrevet og med nodetegn forsynet perg. fra et latinsk

ritualhskr.

„Fiouents Saga" — titlen senere tilfojet.

Herkotnttt og hist.: A. M har på en foran indklæbet seddel noteret „Fra Gifla

Gudmundzlyne a Raudalæk".

Benyttelse og heskr.: Fornsogur Sudrl., s. CXGV.

1306. AM. 529, 4to. Perg. 18 X 13,8 cm. 62 bl. 16. årh. Bl. r er ube-

skrevet, hl. 24 beskadiget, dette og bl. 16 tillige af uregelmæssig

form; på adskillige blade er skriften slidt og plettet. Initialer

mangle delvis. Adskillige defekter.

Indhold:

1) Bl. 1-—30\ Gibbons saga.

2) Bl. 30^-37. Nitida saga hinnar frægu — /// „at ec

mætti Mk. vt leika o/c", hvorefter slutningen mangler.

3) Bl. 38

—

b3\ Jarlmanns saga ole Hermanns — begyndende

„(t>)at er nu ^vi næft", idet de forangdende kapitler mangh.

4) Bl. 53^—62. Konrads saga keisarasonar — 7 frag-

menter, fra sagaens begyndelse til ,.,til heilla l'aatta ok paftligs

viwpeingis fkiliaft".

Herkomst og hist.: Pd en foran indlagt seddel giver A. M indholdsfortegnelse

og tillægger „Bokina feck eg af Amtiuauui Muller. Ilaiia heiiir fyrre att

f>or£tem« Benedictsfou." £n tilsvarende oplysning findes AM. 435 a, 4'",

bl. m^.
Benyttelse og heskr.: Gronl. hist. M. I, 326—27; KonrM.s .saga, Kph. 1859;

Fornsogur Sudrlanda, s CL V, CL VI; J. porkels.son, Om digtningen på Island

i dtt 15. og 16. årh, Kbh. 1688, s. 168.



679

;i)7. AM. 530, 4<o. Fap. lf),.j X 1(>,4 cm. 46 hl. 17. drhs sidste halvdel.

Bl. 1 (med en rettelse af Arne Magnusson) og bl. 45—46 ere

senere tilfojede; hl. 46" ubeskrevet. Bindet er betrukket med be-

skrevet og med nodetegn forsynet perg. fra et latinsk ritualhskr.

Huga Skapters konungs saga („Hier biriar Sogu ap Kong
Huga Skapter

|
I Fraklande").

Herkomst og hist.: I den gamle katalog oplyser Jon Olafsson „Firlba bladed

med hende Ions |>orkelsfonar Skola-Meiltara".

L308. AM. 531, 4to. Fap. 19,6 X 15,5 cm. 282 bl. 17. årh. Skr. af Ketill

Jorundsson. Befekt ved begyndelsen og slutningen. Bl. 12" og

95^ er ladet åben plads til betegnelse af lakune.

Karlamagnus saga.

Beg. („Epter 'pat biugguft pen Carl ok Bafin
|
senere tilfojet)

mmn eptea", ender „at fii vigfla giQjd iadi einkar fæmiliga''.

Benyttelse og beskr.: Karlamagnus saga, Chrania 1860; G. Storm, Sagn-

kredsene om Karl den store og Didrik af Bern, Chrania 1874, s. 67; Islendzk

Æventyri, Halle 1882; Arkiv f. n. fil. IV, 282.

1309. AM. 532, 4to. Bap, 20,i x 16^ cm. 64 bl. C. 1700. Til betegnelse

af lakune følger efter bl. 64 adskillige ubeskrevne blade, ligesom

også bl. 54 halvanden side står blank. Hist og her findes

rettelser med en AM^^ skrivers hånd. Bindet er betrukket med

beskrevet og med nodetegn forsynet perg. fra et latinsk ritualhskr.

Kirjaiax saga („Hier hefft saga ap kyr|ie lax"). Ender ^ok

vid hliota ad koma pessa, fQgu".

Benyttelse og beskr.: K. Gislason, 44 Prøver, Kbh. 1860.

1810 AM. 533, 4to. Perg. 20,, X 15,, cm. 103 bl. (1—102 + &^). 15. århs

beg. Røde overskrifter, forskellig farvede initialer. Bl. 1^ ube-

skrevet. De to sammenhængende blade 14 og 19, skrevne c. 1500,

ere senere tilsatte. Hist og her findes flænger og lignende be-

skadigelser samt nogle ejendommelige, tyndslidte pletter (plads

for ældre, udskrabede initialer?), der af skriveren ere udfyldte
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med en art streg-ornamentering. Bl. 102 er beskadiget forneden

og på bagsiden næsten ulæselifft på grund af slid ejlcr udskrab-

ning. Hskrs defekter ere på flere steder angivne af Arne Mag-

nusson ved påskrifter i nedre margen. I marginen findes per-

sonnavne fra 17. årh., endv. bl. 38" en latinsk skriver-frase

og bl. 39"—40^ en indholdsfortegnelse.

Indhold:

1) Bl. l—Ab". Mågus saga med tilhørende pættir. Lakuner

forekomme efter bl. 12, 27, 32, 37. Overskriften har ifølge en

seddelnotits af Arne Magnusson lydt „h.er hepzt Magwsfaga",

2) Bl. 45^—60''. Partalopa saga („hier bynazt fogv parta-

lopa ok marmoav").

3) Bl. 60'—66^. Karls |)åttr vesæla. Ulæselig overskrift.

4) Bl. 65^—67. Stiifs [låttr skålds J>6rdarsonar („pa ftvp
|

kattarfj/j/e").

6) Bl. 68— 102. Elis saga. Den nederst på foregående side

anbragte overskrift er udskrabet. Efter bl. 100 findes en lakune.

På en vedlagt seddel er for Arne Magnusson afskrevet sagaens

slutning (11 linjer), rimeligvis efter bl. 102"; derefter følger

„hier bynazt v?rgihw5 rimur oc erv tvær. nihil ultra".

Herkomst og hist.: På en foran indlagt seddel har Arne Magnusson skrevet

indholdsfortegnelse; en tilsvarende findes i AM. 435 a, 4^ bl. 102*'.

Benyttelse og beskr.: Bragda-Mdgtis saga, Kph.1858; Partalopa saga, Upsala

1877; Elis saga ok Rosamundu, Ileilbronn 1881; Forns. Sudrl., s. LXII, CIV
flg., CXI; J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16. årh., Kbh.

1888, 8. 169.

IBll. AM. 534, 4to. Perg. 25 x 20,5 cm. 24 bl. Tospaltet. 15. årh. Svage

spor til overskrifter og initialer. Af bl. 1 og 6 er et mindre

stykke bortrevet; flere andre blade have rifter og huller. Lakuner

forekomme eftir bl. 2 og 18j endvidere er hskr. defekt ved slut-

ningen.

Mågus saga med tilhørende pættir.

Enitcr „par kom pram ganga>/di ei»/?y ftap|karll".

Herkomst og hist.: På en foran indlagt seddel har A. M. noteret „|>elTe Magus

Saga er lik |)etrre er eg hefi in 4'" med lande S' Pals KetilsPonar, og eg
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ætla ritada vei-a epter membranå Rdgnvalldz Sigurdzfonar". / AM 435 n,

S" bl. lOi'^ findes en kort notits rimeligvis angående dette hskr.

Benyttelse og beskr.: Forns. Sudrl., s. GIV flg., CXII

1312. AM. 535, 4to. Pap. 20,2 X 16 cm. 236 hl. G. 1700. SJcr. af Eyjolfur

Bjornsson. Bl. 236'' uhesJcrevet.

Mågus saga med tilhørende pættir.

Benyttelse og beskr.: Bragda-Mdgus saga, Kph. 1858; Forns. Sudrl CIV flg.,

CVIII.

1313. AM. 536, 4to. Fap. 19,4 X 15,7 cm. 41 bl. IT. århs sidste halvdel.

Ornamenterede initialer; i marginen enkelte rettelser. BL 41^

ubeskrevet. Bindet er betrukket med beskrevet og med nodetegu

forsynet perg. fra et latinsk ritualhskr.

Mågus saga med tilhørende pættir.

Herkomst og hist.: Ved hskrs slutning er, med andet blæk og som det synes

med særlig hånd, skrevet „Anno 1700 Jon J>ordarrson M. e. h." På en foran

indklæbet seddel oplyser A. M. om håndskriftet „ur bok er eg teck af Markufe

Bergslyne, og tok i fundur. Er fin".

Benyttelse og beskr.: Bragda-Mdgiis saga, Kph. 1858; Forns Sudrl. s. CIV
flg., CXI.

1314. AM. 537, 4to. Pap. 19,2 X 14,8 cm. 33 bl. 17. årh. Bl.1,8-9,

83 ere tilsatte for Arne Magnusson. To forsk, hænder. Bindet

er betrukket med beskrevet og tned nodetegn forsynet perg. fra et

latinsk ritualhskr.

Indhold:

1) Bl. 1-8. „Sagan ap Niteda hin/7e Frægu
!
er ftyrde

Fracklande".

2) Bl. 9—22'. Sagan af Fertram ok Plato („Hier byriar

Saugu af Hinwm
|
Vollduga Fertram og hans

i

Brodur Plato").

3) Bl. 22^—33. (>jalar-J6ns saga („Hier Byriaft Saga af

fjiala
I

Jone").

Herkomst og hist.: På en tilhørende seddel giver A M. indholdsfortegnelse oy

tilfojer „Ur bok er eg keypte af Benedict HannelTyne (fra Suæfiéllumj 1710*
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i»p hrtnn Imt'de tt'inp;od af Grime Einarsfyne. {>ær .2. fiddu eru med hendi

G rims Arnafonar a Médriivbllum".

nenyttelae og be»kr.: Sagan af pjalar-Joni, Ekv. 1857.

1315. AM. 538, 4to. Pap ^*9,« x 16_4 cm. 85 hl. Skr. 1705, vistnok af

GisU Gudmundsson fra Raudilækur. Adskilliye rettelser. Bindet

er betrukket med beskrevet perg. fra et stærkt ornamenteret, latinsk

kirkeligt hskr.

Rémundar saga („Hjer byrjar Sogu ap Rjemund
|
keyfara

syne, so hljodande sem
| sem (!) epterfilger").

Herkomst og hist.: På en tilhørende seddel meddeler A M. „Rémundar Saga
f>erfe, er ritud epter bok i folio fra Syflumanninum Olafi Einarsfyne .1705.

Sigurdr a Kndr hafdi ritad bok Olafs på fem \>Q^^e er epter fkrifud".

1316. A3I. 539, 4to. Fap. 19,4 X 15,9 cm. 28 bl. 17. årh. Som det synes

sammensat af to forskellige dele., skrevne hver med sin hånd.

Bindet er betrukket med beskrevet perg. fra et latinsk kirJce-

ligt hskr.

„Sagan pna Riemundi keisaRa".

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel er for A. M. noteret „ur bok
i 4'" fem eg keypte 1710. af Jorunne i Ytra Hiardardal i Ønundarfirde,

konu Jons Steindorfsonar yngra. Er (vistnok bl. 1—16) med hende Stein-

dors OrmTsonar".

1317. AM. 540, 4to. Pap. 18,, x 15,^ cm. 35 bl. 17. århs sidste halvdel.

Skr. ^med Fliotaskrifftar hende S"' Ions Torfa Sonar'' (gi. katal.).

Bl. 35 (8 linjer) tilsat for Arne Magnusson. Bindet er be-

trukket med beskrevet perg. fra et latinsk kirkeligt h.s/cr.

„Sagann
|
Fra Remvnd Keisara

|
syne."

1318. AM. 541, 4to. Pap. 20 X W cm. 221 bl. 18. årJis beg. Skr. af

pordur pérdarson (.sml. AM. 336, 588, 054, 4'°). Illumineret

begyndelses-initial. Hist og her åbne pladser for ulæselige ord.

Bl. 22V ubeskrevet. Pergamentsbind med spor til korttegning.
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Romverja sogur.

Det ved sagaens slutnintf forekommende årstal er rettet af

Arne Magnusson ved borts/cæring af det oprindelig skrevne og

påklæhning af et nyt på en seddel anbragt.

Herkomst og hist. : På en foran indklæbet seddel har A. M. antegnet „Rom-
veria S6gur. fe: Saluftii bellum Jugurthinum. Salulkii bellum Catilinarium.

Lucani bellum civile Cæfaris et Pompeii.

Ex Codice Brynulfi Theodori" [„nunc meo" tilfcjet med blyant].

1B19. AM. 542, 4to. Pap. W^g x IG^n cm. 54 bl. 17. århs slutning. Bindet

er betrukket med beskrevet og med nodetegn forsynet perg. fra et

latinsk ritualhskr.

„Sagan/7 Ap Sigurde
! t>øgla."

Herkomst og hist.: En seddelnotits af A. M. meddeler, at hskr. er „fraM' Jone

Tborlaksfyne 1705" og „Er, ni fallor, af belba flage af t)villkum nugis".

Benyttelse og beskr. : J. porkelsson, Om digtningen på Island i 15. og 16. årh.,

Kbh. 1888, s. 164.

1320. AM. 543, 4to. Pap. M,2 X 16,2 cm. 63 bl. 17. årh. Bindet er be-

trukket med beskrevet perg. fra et rigt illumineret, latinsk kirke-

ligt hskr.

Tristrams saga ok Isondar („Hier Skripaft Sagan?i ay:

Triftram og Isond
|
Drottningu" osv.).

Benyttelse og beskr.: Saga af Tristram ok Isond, Kbh. 1878 (sml. Ann f.

nord. Oldk. 1851); Tristrams saga ok Isondar, Heilbronn 1878.

521. AM. 544, 4to. Hauksbék (sml. AM. 371, 4*^ og 675, 4"^). Perg. 24,3

X 15,H cm. 107 bl. 14. århs beg. Skr. hovedsagelig af Haukr

Erlendsson, men delvis også af andre (mindst 5 forskellige).

1 de af Haukr og hånd I (bl. 1—14) og II (bl. 15—18) skrevne

stykker er orthografien norsk, i de andre islandsk. Røde over-

skrifter, røde, blå eller gronne initialer — ved siden af enkelte

stærkere ornamenterede. På nogle blade er skriften i tidens løb

temlig slidt, på andre steder mere eller mindre afbleget; her har

man (i 17. årh.) for en stor del søgt at opfriske denne ved at
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gå hof/starfegnene efter med sort blreJc (se sål. hl. I*", 74'', 36^,

37", 38'\ 42^—52, 70''); i løbet af dette årh. (c. 1840) har man

ved et stærkt plettende, nøddctnunt reagens forsøgt at fremkalde

den gamle skrift (sål. hl. i^ ^O'; 21", 36% 37, 42, 44—51, 56,

60, 63^-64^, 76, 102, 107"). Delvis ulæselige ere hl. r, 14,

20, 21", 102, KYT". Af hl. 19, 21, 59 er nedre halvdel hort-

skåren, uden at dog derved nogen defekt er fremkommen, enkelte

andre hlade have uregelmæssig form forneden, hl. 28 og 107 ere

beskadigede ved rifter og /længer. Af hl. 63 er marginen for-

neden hortskåren. Opr. id)eskrevne ere hl. 21" (?), 34"—35",

59". Bl. 19*" heerer en billedlig fremstilling. I marginen findes

med samtidig hånd rettelser og henvisninger hl. 6', 7, S"", 13",

28^, 42", 70'', 74, 75^, 99 — og hist og her andre marginalia med

yngre hånd. Arne Magnusson, arkivar Jon Signrdsson o. a. have

på flere steder i codex tilfojet overskrift over de enkelte stykker.

Codex bærer foruden den nugældende (røde) en dobbelt foliering,

nemlig en fra c. 1800, efter læggenes daværende tilfældige ord-

ning (medtagende bl. 1—14, men ikke bl. 102—7, der da må

have været forlagte — sml. Scriptores rer. Dan. II, FMS III),

og en af Jon Sigurdsson, svarende til den af Arne Magnusson

i AM. 435 a, 4^ angivne orden, inen uden hensyn til hl. 1—14, der

en tid lang vare indlemmede i oldsagsamlingen i Reykjavik som

dennes nr 76, men år 1887 ere komne tilbage til den AM^^ samling.

Indhold:

1) Bl. 1—14. Stykkerne Geographica qvædam et physica,

Theologica qvædam ex sermonibus Augustin!, Varia, atqve

inter ea Astronomica qvædam ifølge Arne Magnussons indholds-

fortegnelse (1. Um år, votn ok tjamir, 2. „p2ologuf" o: um
b6kager9, 3. „pra paradifo", 4. 'huerfu lond liggia i verold-

eum', 6. 'huaSan otru hopft', 6. 'huar huerr noafona byg5i

heimznn', 7. 'pra marghattadum {jio5um', ViQvorun hins helga

Augustini vid goldrum ok gerningum, 8. 'hiia9an blot fkur-

gu9a hopuft', 9. 'pra diauinum', 10. 'pra anticAns/o', 11. „vm

uprifu kuicra oc dauda", 12. „vm imbiu daga hald", 13. „vl

reguboga", 14. „vm folftodz", 16. „vm vpp ftigning folar ok

mhi, ftigning", 16. „vm bo2ga fkipan oc legftade heilagr

manna"). Ender defekt
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2) BL 16—18. Stykket Theologica qvædam, videntur esse

lir Adamsbok ifølge Arne Magnussons indholdsfortegnelse (1. heg.

defekt „vm pinw per. pe^m fegi ek", ender „pv»at hann er gu5f

pionuftu madr", 2. ,.pra
|
heilræ9um fpekmga", 3. „a[p] iiatt[urum]

m[ann]f ok blod[i]", 4. „hua9an kommw er f årotttns'^). Efter

det sidstnævnte stykkes slutning optages resten af hl. 18 (fem

linjer) af en opregning af 'heims ofomar', vistnok med særlig

hånd.

3) Bl. 19'. Grundplan af Jerusalem , med aftegning af de

vigtigste bygninger og oplysende latinske påskrifter.

4) Bl. 19"". Afsakanir fyrir samneyti vi9 bann-

setta. Muligvis samme hånd som hl. 1—14.

6) Bl. 20-21 ^ Voluspå.

6) Bl. 22—33. Trojumanna saga („h<^r heyr troio manna

fogv«).
.

7) Bl. 34'. Um nåtturur steina.

8) Bl. 36''. „Cl Cl o lanus", efterfulgt af de arabiske tal

0987664321. Midigvis samme hånd som bl. 1—14.

9) Bl. 36—69'. Breta sogur med Merlinus spå („ter hep

bieta fogvr").

10) Bl. 60—68. „v/dræ6a lika/ns ok falar". Ender defekt.

11) Bl. 69-72\ Hernings |)åttr Åslåkssonar.

Begynder defekt „fe9 ho/a lo9m fvarar fva fag5a ek".

12) Bl. 72^—76. Hervarar saga ok Heiåreks („her hepr

vpp fogv beiSaekf konvngf ens
j
vitra'^). Ender defekt.

13) Bl. 77—89. Fostbrædra saga. Begynder defekt.

Bl. 80 begynder en hånd, der sædvanlig betegnes som til-

hørende Hauks 1ste islandske sekretær.

14) Bl. 90—93'. 'Algorismus' (Isl.).

Overskriften ,.\\cr byriar alg02ifmu.s" findes nederst bl. 89^'.

16) Bl. 93'—101\ Eireks saga rauåa („Her hefr upp

S6gu peirra |jor|finns Karls efnis oc Snorra {>orbrandz|fonar"

har Arne Magnusson skrevet på den ulæselige overskrifts plads).

Bl. 99*" afløses 1ste isl. sekretær af Haukr Erlendsson, der

dog atter bl. 100^'—101'' giver plad^ for 2den isl. sekretær.

16) 101'— 104\ 'Saga skålda Haralds konungs hårfagra'.

17) 104^—106'. „ap vpplendmga konvngv/w".
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18) 105'- 107. t>åttr af Ragnars sonum („her fe^er ap

ragnarf fvlnvwt" osv.)

Blandt kradserierne bl.Sé^—Sf}^ kan mærhcfi et runealfabet

og et latinsk vers om Kristus.

Herkomst og hint.: Til håndskriftets ældre historie yder code.x ikke mange
oplysninger. Bl. 21'' har Arne Magnusson skrevet „\teCsa bok a Teitr Pals

fon et' liann | fkal urentr vera", hvilke ord rimeligvis erc afskrift af en linje

(c. 1400) øverst på samme side, hvoraf nu kun ses svage spor. Blandt penne-

prøverne bl. 34^' findes en brevformular (14. årh), hvis udsteder nævner sig

„Trxiar fæmundar fon". Derimod vides det, at Jon Chiftmundsson (lærde),

Arngrimur Jonsson og Brt/njolfur Sveinsson . i 17. årh. benyttede den da i

Vestfjordene hjemmehørende Ilauksbok, som fra først af tillige har omfattet Land-
ndmabok og Kristni saga (hvis fragmenter nu udgore AM. 371, 4'") og Elucidarius

(AM. €75, 4''). I AM. 435 a, 4^-^ bl. 111'^^—20 indeholdes følgende fortegnelse

af Arne Magnusson — med tilhørende noter — over Havksboks samtlige ind-

hold, for så vidt det var kommet ham i hænde

„Ur Landnamabok og

Kriftindoms Sdgii,

fraginenta nokkur fangående den Jiertil hørende note henvises til

AM. 371, 4ioJ.

Geographica qvædam et phyfica.

Theologica qvædam ex Sermonibus Auguftini.

Varia, atqve inter ea Aftronomica qvædam.
Theologica qvædam, videntur efPe ur Adams bok.

Delineatio urbis Hierofolymorum.

Vdlufpa.

Trojomanna Saga.

De gemmis nonnulla.

Bretafdgur. vida olæPar [I ^essxaa. Bretafégum er vida dreged i

ftafena med nyu bleke, feiger Sigurdur Biérnsfon lågmadwr |)ad gi6rt

hafa Sigurd Jonsfon lågmann, fem bokena brukad hafe. På et til-

hørende oktavblad meddeles udførligere Merlinus Spå in membranå, i

bok — ^ad er boken« fem eg nu å 4'° — fende Mag. Bryniolfur Sigurde

Jons fyne Idgmanne, og bad hann (Po fem vel leCande mann) ad draga

i |)a ofkiru (bafena. fad giårde légmadur, ad famverkande Sigurde

Biårnsfyne 16gman«e, l'em J)å åtte heima i Einarsnefe, post 1664. enn

adur enn hann vard landfkrifare. Rel. Sigurdar Bidrns Tonar I6g-

manns 1707.]

Vidræda likams og Talar.

Aptan af Hernings S6gu, |)ar i um lika Lodin.

Saga Heidreks konMwgs ens vitra, vantar vid endanw.

Aptan af S6gu {>orgeir8 HavarsTonar, og f>ormodar Kolbrunar

rkalld.s.

AlgoriTmus (er de Arithmetica.

Saga f>orfinns Karlsefnes oc Snorra J>orbrands Tonar.

Saga Skallda Harallz konungs Harfagra

af nidium Kagnars Lodbrokar fragment.

Lucidarinm.

Bokin er i 4'<>".
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Kil ses intet spor til den oprindelige indbinding, men i Edda Scemundar

hins Froda III, Havniæ 1828, s. 194 siges om denne codex „In tabula lignea,

ad ligaturam voluminis pertinente incisus est character insignis, e Runis
variis compositus, et priscum aliqvem libri possessorem indigitans". Den
gamle katalog kalder den 'skinnalaus med hampreimum'.

Foran er indlagt nogle papirsblade, hvor J. Joneeus, c 1780, til vejledning

for andre giver afskrift af forskellige steder i codex.

Benyttelse og beskr.: Udførligere undersøgelser om codex foreligge i Annaler

for nord. Oldk. og Hist. 1847 (= Munchs samlede Afhandlr I), Biskupa sogur

I, Nokkur blod ur Hauksbok, Bkv. 1865. De enkelte stykker ere benyttede på
følgende steder: 1) Werlauff, Symbolte ad geographiam medii ævi, Hauniæ
1821, Ant. Busses II, 397 flg., Nokkur blod ur Hauksbok, Bkv. 1865; 2)

Heilagra manna sogur I, Analecta norræna 2. udg., Leipzig 1877; 3) Ant.

Busses II, 423 (sml. Werlauff, Symbolæ ad geogr. medii ævi); 5) Det skandi-

naviske Litteraturselskabs Skrifter, Kbh. 1810, Edda Sæmundar hins Froda
III, Havniæ 1828, Den ældre Edda, Chrania 1847, s. XVII, Edda Sæmundar
hins froda, Leipzig 1860, s. XV—XVI, K. Gislason, 44 Prøver, Norræn Forn-

kvædi, Chrania 1867 (facsim); 6 og 9) Annaler f. nord. Oldk. og Hist. 1848

—49; 7-8) Ann. f. nord. Oldk. og Hist 1847 (= Munchs sml Afh. I); 10)

Heilagra manna sogur J; 11) Gronl. hist M II, 654—55; 12) Hervararsaga,

Hafniæ 1785, Fornaldar sogur Nordrl. I, Nordiske Oldskrifter III, Hervarar

saga ok Heidreks, Chrania 1873, Ant. Busses I, s. XXII—XXV, 114 flg.

(facs.); 13) Gronl. hist. M. II, 255, Nord. Oldskrifter XV, Ant. Busses II,

349; 14) Annaler for nord. Oldk. og Hist. 1848; 15) Gro^il. hist. M. I, 38,

343 flg., Ant. Arner. (2 facs.); 16) Scripta hist. Islandorum III, Havniæ 1828,

sml. I, s. XIX og FMS III, 6; 17—18) Scriptores rer. Dan. II (facs.), Forn-

aldar sogur II og I. — Sml Frumpartar isl. tungu XLIV; Ant. Tidsskrift

1846—48, s. 106—16; Skyrsla um forngripasafn Islands, Bkv 1868, s 69—70;

Sturlunga saga, Oxf. 1878, CLX—XI; Th Mobius, Verzeichniss der . . altnord. .

.

Schrifttn, Leipzig 1880; Timarit VIII, Bkv. 1887, s. 92—93; Icelandic sagas

I, London 1887 , s. XXXV; J. porkelsson, Om digtningen på Island i det

15. og 16. årh., Kbh. 1888, s. 187.

AM. 545, 4to. Pap. 20.s x 16,3 cm. 100 hl. Sh: år 1697. Orna-

menterede initialer; hist og her pennetegninger i nedre margen;

ved sagaens slutning en i ornamenteret ramme indesluttet geo-

grafish plan. Bindet er betrukket med beskrevet og med nodetegn

forsynet perg. fra et latinsk ritualhskr.

Trbjumanna saga („Hier skr[i]fast Nockrer Capitular |
Ap

TROIOMANJVA Søgu, huoria Merkia
|

er ad famami hapi

fkripad Darius Phrigius" osv.).

Herkomst og hist. : På en foran indklæbet seddel meddeler A. M. „Mitt Feinged

af Halldore i Breidadal 1710". En række seddelnotitser (a—e) af A. M , der
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tlog mthke fuldt sd meget angå AM. 546, 4'" nom dette nummer, give oply.sning

om en af i^veinn Giiilason (17. årh.) på Islandsk fra Dansk eller Tysk oversat

Trqjumamm saga.

1323. AM. 546, 4to. Pap. 19,, x 10 cm. 64 hl. 17. årh. Det første o(j

de to sidste læg tilsatte med en særlig hånd. Noget beskadiget

ved slid.

Trojumanna saga („Hier hepur wpp TrOiumau^/a sog|u fra

vpp hafe til Enda" osv.).

Stemmer i alt væsenligt med foregående nr.

Herkonuit og Mst.: Tre foran indklæbede sedler høre ligesom de ved foreg, nr

omtalte til A. M.s samlinger angående denne bearbejdelse af sagaen og for-

holdet til et A. M i sin tid tilhørende håndskrift af dette arbejde. AM. 546,

4'" har A. M. erholdt af „Viglus Arnafon, Syflumadttr", der havde det fra

„Audunn å Arnarhole i Eyrarfveit", af hvem de senere tilsatte ark ere

skrevne.

[AM. 547, 4to. „Vilhiålms Siods Saga. Af Dinus Dramblåta. Af

Hrolfe Gautreksfyne. Af Sorla Sterka. Af Fertram og

Plato. Allt med Fliotafkriffl Oinbund: in uno fasciculo"

mangler.]

1824. AM. 548, 4to. Perg. 19,s X 15,b em. 39 hl. Antagelig skr. 1.543,

uagtet skriftens karakter synes noget ældre. Bl. 37—38, der

ere senere tilsatte, bestå af tidligere benyttet perg. (palimpsest)

;

bl. 38 og 39 optages for største delen af lejlighedsnotitser, penne-

prøver og lign. Svage spor af farvede overskrifter og initialer;

adskillige blade ere beskadigede ved huller, hvor perg. er begyndt

at hensmulre. Hist og her findes marginalantegncUer , tildels

med skriverens egen hånd. Bl. 30 og 36 liave aldrig haft fuld

bredde. Indhæftet i sælskinds-omslag.

Vilhjålms saga sjods.

Sagaens nedskrivning synes opr. at være afbrudt bl. 39 1. 4

uden senere at være fortsat; slutningen — i fortsættelse af bl.

36^ — er derefter senere tilfojet (17. århs beg.) på de to ny-

indsatte blade 37 og 38; bl. 38'' 1. 5 ender sagaen.
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Herkomst og hist.: Bl. 30'' findes i nedre margen., som det synes med skriverens

egen hånd, „Anwo åomim Mdxliij", hvorved altså formentlig tiden for hånd-

skriftels tilblivelse er angiven. Bl. 9^ n. m. bærer en omtrent samtidig notits

„nv pellur at i biajneyor vog ok lenniir Cuark Taman y rvndinv''. Det for

storste delen uheskrevne bl. 38, der bærer spor af den oprindelige skrift

(furmodi. latinsk ritualhskr.) , optages af 1) en notits om sagaen , 2) et lille

vers, 3) en strofe af Barbaru RijniMr, 4) „Anno MDCXCVIII ferAa*()iz ^essi

boc til noregs ok
\
nockorar vikr Italdradi vid

\
a Stangalandi i Carmfundi",

5) en penneprøve, der synes at indeholde årstallet 1651. Af påskrifterne

bl 39 omtaler én en påtænkt afskrivning af sagaen på papir, endvidere mærkes
„seia Tnnijnas a kueiid" og „haldoi Bonde y garpsdal liedi nuer bok |)erfa

oc er noidlendfk".

1325. AM. 549, 4to. Pap. 21 3 X 17,5 cm. 23 bl. 17. århs slutning. Bindet

er betrukket med beskrevet perg. fra et latinsk juridisk hskr.,

indeholdende brudstykker af Kristian III.s ordinans.

Vilmundar saga vidutan („Her hep sa^ghona af Vilmunde
|

widutann").

Benyttelse og beskr. : J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 275.

1
1326. AM. 550, 4to. Pap. 19^« X 16 em.^ 96 bl. 17. århs slutning.

5
Falentins saga ok Oursjons („Hier Birjar Søgu af J>eim

'' Tveimur Edal|bo2nu Ridd62um, Falentijn og Ou2fjon").

[Ifølge den gamle katalog skulde dette nummer endvidere

i indeholde „iterum Hiftoriæ Iflandicæ oinwbundnar og fleftar

I

med Fliotafkriffl:, hvilke nu mangle.]

AM. 551 a, 4to. Perg. 23 X 17,6 cm. 53 bl. 15. årh. Skriften er

fin og sammentrængt; af overskrifter og initialer ses så godt

som intet spor. Pergamentet er mørkt., mange blade stærkt slidte

og sværtede, nogle (navnlig bl. 26, 33, 39, 44, 46, 49) Juive aldrig

haft fuld storrelse. Efter bl. 1 og bl. 7 mangler ét blad, bl. 52

og 53 ere særlig beskadigede, bl. 53" ubeskrevet. Enkelte

marginalantegnelser.

Indhold:

1) Bl. 1'. Bårdar saga Snæfellsåss — slutningen, fra j,ok

fagdi allt hverfv farit hapdi", Nord. Oldskr. XXVII, s. 44.

44
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2) Bl. 1'—7\ Viglundar saga.

3) Bl. 7'—63. Grettis saga.

HerkontMt og hist.: I AM. 435a, 4'' bl. 84" har A. M. optegnet de heri inde-

holdte sagaer og tilf'ojcr „hafa tyrrum tilheyrt Skalholltz kirkiu |)5 alldri

t)ar regi.streradar vered. Kyuni og epter orded ha/a af'M. Bryniolfs bukuw".

Benyttetae og betikr.: Nordiske Oldnkrif'ter XVI (Grt.) og XXVII (BSnf.,

Vigl.); Ant. Russes II, 297.

1328. AM. 551 b, 4to. Fap. 19,s X in,2 cm. 34 hl. 17. årh. Sier. af Jon

Erlendsson.

Indhold:

1) Bl. 1—26''. Kjalnesinga saga („Hiei byjiaj Bva føgu
|

til Gamans og podleiks").

2) Bl. 26^—34. Jokuls |)åttr Buasonar („Nu Epterpylge:

Sagan« Ap
|
Jokle syna Bua Andrydar sonaz").

Efter slutningen af Jokuls pdttr (bl. 34^ 1. 3) har resten af

siden, der af A. M. er overMæhet, været optaget af begyndelsen

af ..Saganw Ap Slyfa Hnoa".

Herkomst og hist.: På en tilhørende seddel meddeler A.M, at håndskriftet er

„ur bok med fliotafkriftar hende S' Jons Erlendzfonor i Villingahollte,

er eg feck af Sigurde Magnusfyne a. Feriu".

Benyttelse og beskr.: Isl. sogur II, Kbh. 1847.

1329. AM. 551 c, 4fo. Månaskålarbok. Fap. 20 X 16 cm. 71 bl. 17. århs

1ste halvdel. Vistnok skr. af porleifur Jonsson i Grafarkot.

Bladene ere stærkt slidte og hensmulrende , mange mere eller

mindre beskadigede.

Indhold:

1) Bl. 1—12. „Saga ap Helga ok Grijmi |Droplaug]ar

Sonum/i7."

Ender defekt „pie til ad beria[ft]", Z)ro/>/., Kph. 1847, s. 36.

2) Bl. 13— 60. Hrafnkels saga sammenarbejdet med det

.<iom Droplaugar saga hin meiri eller FIjotsdæla (hin meiri)

kendte stof.

Begynder defekt „var hawn par vmm hrijd".

3) Bl. 61—71. Hallfredar saga vandrædaskålds („Hie2

byjia: saga ap Hallpzed vaud-jræda fkallde").
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Ender defekt „pa kuad hallfredur'', Fornsogur, Leipz. 1860,

s. 110.

Herkomst og hist.: Stykke 2, der af A M. i en på forsatsbladet anbragt ind-
holdsfmt.egnelse kaldes „Hrafnkels Saga Freysgoda cum appendice", citeres i

A. M.s egenhændige samlinger Addit. 2, 8'", og håndskriftet benævnes ved denne
lejlighed 'Månaskålar b6k'.

Benyttelse og beskr.: Hrafnkels saga, Kbh. 1839 ; Ant. Musses II, 261 (Hrafnk.);
Fornsogur, Leipz. 1860, s. IX (Hallfr.); Fljotsdæla hin meiri, Kbh. 1883;
Arkiv f n. fil. III, s. 159.

1330. A3I. 551d«, 4to. Pap. 21 3 X 17 cm. 78 hl. (-{-forsatsbladene a-d).

17. årh. Forskellige hænder og sammensat af opr. indbyrdes uaf-

hængige dele. Storste delen af bl. 10 samt bl. 52—58 og 73

ere ubeskrevne.

Indhold:

1) Bl. 1—33. Bjarnar saga Hitdælakappa.

Begynder defekt „pawn vetur for Biorn til Hyrdar Eyrykz

Jark", samt har den ved åben plads betegnede lakune.

2) Bl. 34—51. „Søgu-[)aattur ap aEirman/7e
| og {»orsteine

GfflLA".

Ifg. den gi. katalog „med Fliotafkrifftarhende S' Olafs

Ions Sonar".

3) Bl. 54—69. „Hrafnkels Saga Freysgoda". Oprindelig er

skrevet „Hrafnkells påttiir", men titlen er rettet af A. M., der

tilfojer „accorderar vid Mag. Bryniolfs boc". Af A. M. findes

forskellige tekstrettelser hl. 54. Ved sagaens slutning gor den

ubenævnte skriver en undskyldning for den i originalen begrundede

fejlfulde tekst.

4) Bl. 70—72. |>6ris |)åttr hasts („Lijted Agrip wr Land-

nams Søgu ^eirra. er bigdu Fliot
|
Sliettahlid , H6fdaftr6nd,

og pær Sveiter").

5) Bl. 74—78'. „Sagan pra [)ui huorfu t>otisDalur |
ei

pundin/7". Enkelte notitser med A. M.s hånd. Ifg. den gi.

katalog skulde der af denne her forefindes adskillige eksemplarer.

6) Bl. 78\ „Kuædis Brot". Beg. „KaMinn bar kuid« pri

kjerlingar banw", ender „heyrdj alldrtj Sau//g J kor: nie

sermon
|

panw".

44*
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llcrkouist og hist.: Indsatte eie fire forsatsblade (a—d), af hvilke a & d og

b dt c ere snnimenhcengende. På det ellers ubeskrevne bl. a har A. M. skrevet

„Impoftura* J.Th. s."; dette gælder vistnok stykke 4, der i den gi. katalog

betegnes som „linpufturæ Ions |>orlak.sronar". I-å en mellem bl. 70 og 71

indsat seddel har A. M. noteret ,.Fra. Petri Markuffyne i Gr6f, teinged epter

Nyiir 17U6. og liefr Kagneidur (ut piito) teinged |)attenn af .Tone ^orlak«-

lyno". Bl. b—c, der ved påtegning af A. M vise sig al have tjænt til omslag

for stykke i, /lave opr. været beskrevne med et brudstykke af den Skibyske

kronike (Latin, 17. årh.). Bl. d'' optages af nogle notitser af G. Vigfusson

til oplysning om den efterfølgende tekst af Bjarnar saga Jlitdælakappa. Denne
del af håndskriftet (stykke 1) benævnes i AM. 435 a, S" bl 162, 'cbarta Torfæi';

en foran indklæbet notits viser, at A. M. forgæves hos Torfæus — af hvem
han liavde fået sagaen — , har søgt underretning om afskriveren.

Benyttelse og beskr.: Nordiske Oldskrifter IV (BHitd.); Hrafnkels saga, Kbh.

1839 og 1847; Ant. Rttsses II, 261 (llrafnk.).

1331. AM. 551(1/?, 4to. Ferg. 21,3 ^ 10,7 cm. 8 bl. C. 1400. Overskrifter

og initialer synes ikke at have været tilsatte. Første oij sidste

side ere stærkt slidte og sværtede.

Indhold:

1) Bl. 1—6'. Arons saga Hjorleifssonar.

Begynder defekt med ordene „tidendum at fegia'', Bps. 7,

623. På et indsat papirsblad er med en hånd fra c. 1800 et

brudstykke af teksten bl. 1^ afskrevet.

2) Bl. 6'—8. t>6rdar saga hredu. „faga poiåar hredu''

står med skriverens egen hånd Id. (J" i øvre margen.

Ender defekt „at pozkell kemr", Nord. Oldskr. VI, s. 12.

Herkomat og hist.: Ifølge en AM^'' sedddnottts (hvormed AM 435 a, 4''> bl. 84''

stemmer) har dette membranfragment „vered eign Skalholltz kirkiu"; på
sedlen fuir A. M. senere ttlfbjet „eda Mag. Bryniolfs helldMr".

Benyttelse og beskr.: Nordiske Oldskrifter VI (plir.); Biskupa sogur I, 1858
— sml. Ant. Musses II, 261, 316.

['Brandkrofsa påttr med hende Afgeirs og tvær epter-

filgiande fcilic: Droplaugar Sona Saga hefur pagg: 66.

|^>orftems Saga Sidu-Halls fonar defect ex Membrana Biblio-

thecæ Regiæ. Gunnars Saga |>idrandabana . . med Fliota-

fkrifft. Broddhelga Saga, edur Vopnfyrdinga Saga med
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hende Jons Hakonarfonar', der iføjqe dm f/amlr Jcatahf/ foruden

det foran anførte skulde findes i AM. 551, 4'", mamfle.]

1332. AM. 552 a, 4to, Pap. 20 » x i^.s cm. 22 bJ. 17. århs slutning.

Vistnok skr. af præsten Olafur Gislason på Hof i Vopna-

fjordur. Ved kskrs begyndelse ere 8 linjer af et forangående

styhke udstregede; sidste bl. (c. ^2 side) er tilsat for Arne

Magnusson. Hist og her marginalnotitser.

„Saga ap Gifla Sursfyni og Syrdælum".

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har A. M. noteret „Ur bokum
fem eg feck af S' Olafi Giflalyne å Hofi i Vopnafirde".

Benyttelse og beskr.: Nordiske Oldskrifter VIII., s. II; Gronl. hist. M. II,

580 flg

1333. AM. 552 b, 4to. Pap. 19,e X 16,6 cm. 27 hl. 17. årh. Skr. af Bjarn

Jonsson på Skardsd. Bl. 5" er en lakune udfyldt med en anden

hånd. Enkelte marginal-henvisninger.

„Saga Ap Håvardi hmum Hallta Isfitd'mjgi, og syni hans

Olafi Biatnyl".

Benyttelse og beskr.: Nordiske Oldskrifter XXVIII.

1334. AM. 552 c, 4 o. Pap. 20,s X 16,3 cm. 3 bl. 17. årh. Ved hskrs

begyndelse er den beskrevne del af bl. I"" (sidens øvre Jialvdel)

udstreget.

Indhold:

1) Bl. V—'d'. „Sdgu pattur ap t>orvardi Kråku Nep".

2) Bl. 3^—3^ Timatal i Grettis sogu („Hier fkal dateraft,

Alidur og æffi Gretterz enz Sterka Afmundarfowar"). Dette

sidste stykke synes skrevet af præsten dlafiir Gislason til Hof.

Herkomst og hist.: Som ved AM. 552 a, 4^.

1335. AM. 552 d, -410. Pap. 20,7 X 16,6 cm. 10 bl 17. årJis slutning

Vistnok skr. af præsten diafur Gislason. Bl. 1"" opr. ube-

skrevet; 5 linjer, som ere tilfojcde øverst på siden, ere senere
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uihtrcfiedc. IH. 1" er skrevet med en scerlif/ hånd. ()pr. åben,

plads for hccfyuddses-initial., men senere er her en stor, orna-

menteret initial fra et andet hskr. indklæbet. Nogle marginal-

henvisninger og en enJcelt tilfojelse med en anden hånd.

Indhold:

1) Bl. 1'- 10^ Bårdar saga Snæfellsåss („Hier Byriaft

Saga ap Barde
|
Snæpells as^).

2) Bl. 10^ Gongu-Hrblfs saga („Hier byriaft Saga af

G6ngu HrolfFe"). Begyndelsen, indtil „var pat ætlan manna,

ad modir Orms . .", hvorefter fortsættelsen mangler.

Herkomst og hist. : Som ved AM. 552 a, 4'".

Benyttelse og beskr.: Fornaldar adgur Nordrl. III (GHr.).

1336. AM. 552 e, 4to. Pap. 21 x 16,& cm. 17 hl. 17. århs slutning. Vist-

nok skr. af præsten Olafur Gislason. Bl. V , opr. ubeskrevet,

bærer for den øvre dels vedkommende spor af at have været over-

klæbet; midt på siden findes en senere overstreget vise om
|>6r3ur hre3a. Sidste halve side (bl. 17^) er tilsat for Arne

Magnusson. Hist og her marginalnotitser.

Indhold:

1) Bl. 1^—4'. „|>åttur ap t^orfteini Stångar Hdgg og
|

Biarna å HofTe''.

2) Bl. 4'—9' „l^åttur ap Gun/7are (»idranda bana".

3) Bl. 9'—17 ^ Gunnars påttr Keldugnupsfifis („Her byriaft

Saga ay: Gunware Kelldugnupspipli").

Herkomst og hist.: Som ved AM. 552 a, #".

Benyttelse og beskr.: Nordiske Oldskri/ter V (pSth.); Gunnars saga Keldugnf.

Kph. 1866.

1337. AM. 552 f, 4to. Fap. 20,s X 10,3 cm. 20 bl Tospaltet (med und-

tagelse af bl. 14"— 16''). 17. årh. Stærkt ornamenteret be-

gyndelses-initial.

Indhold:

1) Bl. 1—14'. Kroka-Refs saga („Hier Biriaft Sagauw

aff
I
Kroka Ref").
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2) Bl. 14^- l()^ „Ættar Tala Einvalidz Konunqa. J | noreige

Til skiallegji skilnings sagnan??a."

3) Bl. 16^—29. „Yyglundar Saga".

Herkomst og hiM.: Som ved AM. 552 a, 4<«.

Benyttelse og beskr.: Nordiske Oldskrifter XXVII (Vigl); Kroka-Befs saga,

Kbh. 1883.

1338. AM. 552 g, 4to. Pap. 30,4 X 16,s cm. 4 bl. 17. århs sidste halvdel.

Skr. af præsien 01. Gislason (?). Sidste blad tilsat for Arne

Magnusson.

„t>åttur ap t>orleiFi Afgeirsfyni kdlludum Jarlarkålld".

Første sides øverste del dækkes af en påklæbet seddel med

påskriften „Vr | S6gu Olaps Kongs Trylggvafonar".

Herkotnst og hist.: Som ved AM 552a, 4'o.

Benyttelse og beskr.: FMS III; Isl. Fornsogur III, Kph. 1883, s. XX.

^339. AM. 552 h, 4to. Pap. 20,r^ X 16,4 cm. 7 bl 17. århs slutnimj. Vistnok

skr. af præsten Olafur Gislason. Bl. 7" opr. ubeskrevet.

„t>åttur ap t^orfteini Vxapot Jflending".

Herkomst og hist.: Som ved AM. 552 a, 4'«.

Benyttelse og beskr.: FMS III.

1340. AM. 552 i, 4to. Pap. 20,^ x 16^ cm. 6 bl. 17. århs sidste halvdel.

Skr. af præsten Ol. Gislason (?). Bl. V (12 linjer) og bl. 6" er

henholdsvis begyndelsen og slutningen af et nyt stykke udslettet.

Orms påttr Storolfssonar („Her hepft faga af Ormi Storolpf-

syni enuw Sterka^).

Herkomst og hist. : Som ved AM. 552 a, é*^.

Benyttelse og beskr.: FMS HL

1341. AM. 552 k «, 4fo. Pap. 20,a X 16,? cm. 5 bl. 17. århs slutning.

Vistnok skr. af præsten Olafur Gislason.

„Søgu tiattur af t>orvallde Kodranfsyne Vidpdrla".

Herkomst og hist. : Som ved AM. 552 o, 4'«^.

Benyttelse og beskr.: Hungrvaka, Uafniæ 1778.
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1342 AM. 552 k^. 4to. Pap. 20,n X 16,6 cm. 21 hl. Skr. C^ hl V.)—31)

ar Jf!8.'i af pordur Jénsson. Bl. 17—18 noget heshadigedc foroven.

„Saga fra forrteine wijkingzfyne".

Efter sagaens slutning bl. 18'' optages 4 linjer på denne

side og hele den følgende side af viser til læserne af afskriv-

eren^ efterfulgte af datering og navn.

Bl. 19—21^ dette hskr. opr. uvedkommende, cre papir-

fragmenter fra 17. årh., der brere spor af at have været an-

vendte til indbinding ; indholdet ere brudstykker af en kalender,

et privatbrev, et handels-regnskab (dansk).

Benyttelse og besJcr.: Fornaldar sogur Nordrl. II.

1343. AM. 552 1, 4to. Pap. 19,s X 16,7 cm. 15 bl. 17. årh. Bl. 1—12

skr. af Bjorn Jonsson på Skardsd. Bl. 13—-15, opr. ubeskrevne,

optages delvis af senere antegnelser. I marginen kronologiske

notitser.

„Saga Ap Gun/7laugi Orms-stiingu (sål.) og Skalld-
|
HRapni

jslendVngum'^

Ender „pann gzeida er pti vijUt hapa" med åben plads for

det følgende.

HerkoniHt og hist.: Bl 13", lå"—15^ hære blandede optegnelser: nogle

personnavne, en datering 'Copenhagen 1664' (hvoraf det synes at fremgå, at

det her forekommende personnavn 'Gudmundur Gudmundsson' unarere betegner

en sonneson af Jon lærbi af dette navn end, som antaget i Isl. sogur II, den

ved antikvitetsarkivet i Stockholm ansatte G G.), et par islandske viser, et

tysk vers, general-lieutenant Hans v. Ahlefeldts titulatur (tysk), en dansk

bon m. V.; på bl IS" er skrevet en notits, ifølge hvilken Hallfredar saga

vandrætaskdlds synes at have fulgt herefter.

Benyttelse og beskr.: Chinnlaugs saga, Hafniæ 1775; Isl. sogur II, 1847

;

Titnarit VIII, Bkv. 1887, s. 90.

1344. AM. 552 m, 4fo. Pap. 19,, x 17 cm. 16 bl. 17. årh. Skr. af Bjorn

Jonsson på Skardsd. Storste delen af bl. 8" og 11" står blank

til betegnelse af lakune. Bl. 16" ubeskrevet. Marginalantegnelser,

særlig kronologiske.

Hallfredar saga vandrædaskålds.

Begynder defekt med ordene „gny ok ellds-gångi".

Benyttelse og beskr.: Timarit VIII, Bkv. 1887, s. 90.
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AM. 552 II, 4fo. Vap. 19-, x 16,, cm. 22 hl. 17. årh. 8kr. af Bjorn

Jonsson på Skardsd. Bl. 22" opr. ubeskrevet. Kronologiske

marginalnotitser.

„Saga Ap HRapni Sveinbiatnarsyne vestlphdVngi".

Herkomst og hist.: Foran i hskr. er indhæftet et oktavblad, på hvilket Arne
Magnusson har optegnet elleve stykker, betegnede ved numrene 1—11, der

rimeligvis ere komne ham i hænde samtidig eller som dele af en og samme
codex. Nr. 3—9 udgøres af AM. 552 b, l--n, p—r, 4^, skrevne dels af Bjorn

på Skardsd, dels „med hendi fem eg eigi |)ecke", nr 1, 2, 10, 11 ere „Su
fyrlta fregn af Satumo i Krit 1641", „Sæmundar Edda", „Biorns a Skardzå

um Eddu bækur", „Rimbegla" — alle med Bjorns hånd Bl. 22^ findes

personnavne og lign.

Benyttelse og beskr.: Gronl. hist.M. II, 729; Biskupa sogur I, 1858; Timarit

VIII, Bkv. 1887, s. 90, 92.

1346. AM. 552 o, 4to. Pap. 20,4 X 16,8 cm. 10 bl. 17. århs sidste halvdel

Vistnok skr. af præsten Olafur Gislason.

„Saga ap Håvarde Hallta og Jfpirdingum".

Herkomst og hist.: Som ved AM. 552 a, 4*^.

Benyttelse og beskr.: Nordiske Oldskrifter XXVIII.

1347. AM. 552 p, 4to. Pap. 20 X 16,^ cm. 15 bl. 17. årh. Mellem bl.

6—7 mangler ét blad.

Kjalnesinga saga („Hier Byriar
|
Kialnefinga søgu").

Herkomst og hist.: Bl. 2^' nedre margen findes et rødt laksegl, der som våben-

mærke viser en springende hjort.

Benyttelse og beskr.: Isl. sogur II, 1847.

1348. AM. 552 q, 4to. Pap. 19,7 X 16,s cm. 34 bl. 17. årh. To forskellige

hænder, idet hskr. er sammenstykket af to opr. usammenhørende

dele. Bl. 2 og bl. 33, af hvilke et stykke er bortrevet forneden,

have fået det manglende tilsat ved pålimede sedler; en storre

seddel (bl. 34) udfylder den manglende slutning. Bl. 20*" ses i

nedre margen spor af et laksegl.

Indhold

:

1) Bl. 1—11. Ketils hængs saga („Hier Byriar pått
|

Kietels Hængs") og Saga Grims lodinkinna.
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2) Bl. 12- 34. „Saga | Ap ørvar Odde enum Vijdpørla".

Efter sttf/aens slutnituf f(fl(/vr et vers om Orvar-Oddr.

Benyttelse og benkr.: Fornaldar sogur Nor6rl.II; Orvar-Odds saga, herausgeg.

V E C. Boer, Leiden 1888, s VI.

1349. AM. 552 r, 4to. Fap. 19 9 X 16,s cm. 10 hl. 17. årh. Sier. af Bjorn

Jonsson på Skardsd.

Hofudlausn („Eigils-Dzapa. Skallag2imsfonar") med kom-

mentar af Bjorn på Skar3så.
Benyttelfte og beskr.: Timarit VIII, Eko. 1887, s. 86; Egils saga, Kbh. 1886

—88, s. XXVIII

1360. AM. 553 a, 4to. Pap. 21 X 16,^ cm. 70 hl. 18. århs heg. Skr. af

Jun Siffurdsson. Bl. 13^ (på to linjer nær)., 14— 15'' stå blanke

til betegnelse af lakune; bl. 76" ubeskrevet.

„Sagan/7 af Havarde lsfird|inge og Syne hans Olajfe Biarnyl".

Benyttelse og beskr.: Nordiske Oldskrifter XXVIII.

1351. AM. 553 b, 4to. Pap. 21 x 16,6 cm. 26 hl. 18. århs beg. Skr. af

Jon Sigiird.sson.

„Sdgu pattur af i Orme Storolfsfyn«".

1352. AM. 553 c, 4to. Pap. 21,5 X 16,6 cm. 47 hl. 18. årlis beg. Skr. af

Jon Sigurdsson.

„Saga af Kroka Ref '.

1353. AM. 553 d, 4to. Pap. 21,,-, X 16,5 cm. 52 bl. 18. århs heg. Skr. af

Jon Sigurdsson.

„Wiglundar Saga".

Benyttelse og l>eskr.: Nordiske Oldskrifter XXVII.
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AM. 553 e, 4to. Pap. 21j x 76',« cm. 2G hl. 18. århs beg. Skr. af

Jon Sigurdsson.

„Saga Litil af Riddara Wii'kim og hans Syne".

Herkomst og hist.: Dette Jiskr., der i modsætning til de øvrige under AM.
553, 4^ henhørende er skrevet ikke med fraktur, men med latinsk kursiv., skal

lige så vel som de øvrige skyldes Jon Sigurdsson. Jon Olafsson fra Grunna-
vik bemærker herom i sin katalog „Allar l)ersar fyrirfarande atta (o: AM.
553 a—g + et tabt) med hende Ions Sigurdfsonar".

1365. AM. 553 f, 4to. Pap. 21,2 X 16,o cm 13 hl. 18. århs beg. Skr. af

Jon Sigurdsson.

„|>attur af ølkofra".

)6. AM. 553 g, 4to. Pap. 21 4 X 16,5 cm. 45 hl 18. århs heg. Skr. af

Jon Sigurdsson.

Hallfreåar saga vandræåaskålds („Her byriar Hallfreds
|

S6gliu").

[Ifølge den gamle katalog skulde til AM. 553, 4^ endvidere

høre „af Horde og Hdlmverium", men denne saga fattes nu.]

AM. 554 a a, 4to. Pap. 19,6 X 15,6 cm. 23 hl. (-{- 2 forsatshlade).

17. årh. Bl. 23" opr. ubeskrevet.

„Sagan/7 Af Hørde Och Hans Filgiu|rum |>eim Holmuerium".

Herkomst og hist.: Som forsatsblade ere foran indsatte to overstregede blade

(a—b). der indeholde et brudstykke a/" Islenzkir annålar; t marginen på første

side har Arne Magnusson skrevet „Holmveria Saga. grey Exemplar. ur bok

fra S"- ^orkele Oddzfyne i Gaulveriabæ". Bl. 23" findes forskellige person-

navne og penneprøver.

Benyttelse og beskr.: Isl. sogur II, Kl)h. 1847 (citeret som AM. 555 a; 4**>).

1368. AM. 554 a ^, 4to. Pap. 21 4 X 16,!, cm. 19 hl. 17. årh. Skr. af Ketill

Jorundsson. I marginen adskillige varianter.

„Banda manna. saga''.

Ender defekt med ordene „ba2 fo til, ad ma^/r".

Benyttelse og beskr.: Nordiske Oldskrifter X.
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1359. AM. 554 a y, 4to. Pnp. 19,4 X ir>,., an. 11 hl. 17. århs suhte halvdel.

Skr. af jyræstcn Jån Torfason. 1ste side (hl. 1") tilsat for Arne

Magnusson, der selv har tilfojet en (overflødig) titel på det

ellers uheskrevnc hl. I*".

„Sagann af Kroka Ref

.

Betiytteltte og heskr.: Kroka- Befs saga, Kbh. 1883, s. VIII.

1360. AM. 554a<f, 4to. Pap. 19,1 x 16,5 cm. 17 hl. 17. årh Skr. af

Ketill Jorundsson. Marginal- og interlinear-varianter dels med

Arne Magnussons, dels med yngre hænder. Efter sagaens .dut-

ning hl. 17'' ere 9 med en anden hånd tilfojede linjer udslettede.

„Saga ap Hænfna poiet".

BenyUeLse og benkr.: Isl. sogur II, 1847, s. XV.

1361. AM. 554 b, 4to. Pap. 20,5 X 16,2 cm. 17 hl. 17. århs slutning.

Kroka-Refs saga („Hier skrifaft saga Af | Krooka Rep").

BenytteUte og beskr.: Krokarefs saga, Kph. 1866; Kroka-Refs saga, Kbh.

1883, 8. VIII.

1362. AM. 554 c. 4to. Pap. 21,i x 16,7 cm. 8 hl. 17. århs sidste halvdel.

Sidste side sværtet og slidt.

Indhold:

1) Bl. 1—6^ „Aulkofra [}attur". Helt igennem ere inter-

linear-varianter tilfojede for Arne Magmisson, og enkelte steder

ses A. M.s egen hånd.

2) Bl. 6"^—8. „Rollants Rymur". Ende defekt i 2den rima;

hl. 6" øverst er en åhen plads, formodenlig til hetegnelse af

lakune.

Benyttelne og bettkr.: 2) Arkiv f. n. fil IV, 255; J. porkelsson. Om digtningen

på Island i det 15. og 16. årh., Kbh. 1888, s. 345.

[Ifølge den gamle katalog skulde i AM. 554, 4'" findes endnu

et eksemplar af Olkofra pdttr 'Olkofra saga . . med tiende

Afgeirs', men dette mangler nu.]
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1363. AM. 554 d, 4to. Pap. 20,i X 16,s cm 35 hl. 17 årh. Gnidret og

sammentrængt skrift af varierende karakter, muligvis furskellige

hænder. Papiret slidt og sværtet. Bl. 26 heskadiget. Bl. 34,

opr. ubeskrevet^ hærer penneprøver og lign., hl. S~> er håndskriftet

fra først af uvedkommende.

Laxdæia saga („Lax Dæla"). Ender hl. 34'' med udgavens

kap. 78.

Efter hl. 24 en lakune fra udgs s. 238^^—246^^ („svartte

hann — . . Gudrun verda"). Bl. 35 indeholder overstregede

brudstykker af Vatnsdæla- og Laxdæla-håndskrifter samt en

notits bl. a. angående Laxdæia, stilet til provst Ketill

Jorundsson, dateret 1663.

Herkomst og hist.: Foran er indklæbet to notitssedler. På den første med-
deler Arne Magnusson, at han har fået håndskriftet 'fra Gisla Gudmunds-
fyni . . å AH)ingi 1703'; på den anden dommer han om sagaen 'Er grei, er

J)6 ei eins og l)ær almenmlegu. Endaft eins og Jons Arnorsfonar . . . Hun
er i fyrfbu deriverud ur \>vi fragmento i 4'°, er eg å'.

1364. AM. 554 e, 4to. Pap. 21,i X 16,b cm. 42 hl. 17. århs slutning. Bl.

42" ubeskrevet.

Ljosvetninga saga („Hiez Bijiast Liosvetninga Saga
| Edm

E-eikdælu" — sål.).

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„Komin fra Skula Olafsfyne. 1700".

Benyttelse og beskr.: Isl. sogur II, 1830, s. 5; Isl. Fornsogur I, Kph. 1880,

s. XXIX.

1865. AM. 554 f. 4to. Pap. 19,6 X 16,i cm. 28 hl. C. 1700. Synes shr.

af Asgeir Jonsson. Bl. i*", opr. ubeskrevet, hærer en af Arne

Magnusson tilfojet (overflødig) titel; 4 overstregede linjer øverst

på siden ere overklæbede. Bl. 28", der har været lielt beskrevet,

er overklæhet, efter at skriften er udstreget. Ved en oprindelig

paginering 279—334 (beskadiget ved indbinding) viser codex sig

, som del af et storre Jiele. I marginen findes enkelte steder

notitser med Torfæus' hånd.

„Kormaks saga".
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HenytteUie og heskr.: Kurnuik.s .saga, Ha/nice 1832 og Ilalle 1886. Sml. Aiit.

Butmes II, 277.

1366. AM. 554 g, 4to. Fap. 21 X 16,r cm. 21 U. 17. årh. To for.<il:

hænder. Adskillige margin(dnotit.<ier. Bl. 1'' slidt og bladet

forneden beskadiget.

„Kormaks saga".

Efter fortællingens slutning bl. 21^ optages den følgende side

af begyndelsen af

„Saganu ap Pale Byskup" til „pau yoto 611
j
væn ad

alite", men teksten er overstreget ved to krydsvis dragne linjer, og

Arne Magnusson har derhos i marginen skrevet „habeo alibi".

Benyttelse og beskr.: Som foregående nr. Sml. Ant. Busses II, 277.

1367. AM. 554 h «, 4fo. Pai?. 20,3 X 16 cm. 13 bl. 17. årh. Skr. af

Steindor Ormsson — med undtagelse af bl. 12—13, der ere

yngre (fra c. 1700). Papiret slidt og skrøbeligt.

Indhold:

1) Bl. 1—3^. Håkonar påttr Hårekssonar — begynder defekt

med ordene „. . fakei aaftaa vid liaww".

2) Bl. 3'—11. Kroka-Refs saga („Nu kiemm Saganw af

Kroka Eep Jslendinge").

3) Bl. 12-13. „t>aattur ap Isleyfe B/sA-z/pe" (hånden synes

uøvet, men minder i øvrigt om Asgeir Jonssons). I øvre margen

bl. 12"" har Arne Magnusson skrevet „Ur Olafs S6gu Helga

i Flateyiarbok p. m. 269" — har dog ikke få afvigelser.

Herkomtst og hist.: På et foran indsat blad er for Arne Magnusson skrevet

„Ur bok i 4'°, fem eg keypte 1710 af Jorunne i Ytra Hiardardal i 6nuudar-

firde, konu Jons SteindorCsonar Yngra. Eru med hende Steindors Orujf-

sonar". Efter sagaens slutning bl. 11" findes flere gange ejernavnet Steinjior

J6nsson og en gang årstallet 1705).

Benyttelse og beskr.: 1) FMS XI; 2) Kroka-Befs saga, Kbh. 1883, s. VIII;

3) Biskupa sbgur I, 1858.

1368. AM. 554 h, p 4to. Paj). 21
-^ x 16,4 cm. 67 bl. (^ en ved bl. 42 ind-

klæbet seddel). 17. årh. Skr. af Ketill Jorundsson. Interlinear-



703

og marginal-varianter. Bl. 44'' har shriveren antydet en lakune,

men derefter til udfyldning af denne indsat hl. 43; det lakunen

forangående stykke hl. 44*' er senere hlevet afskrevet på den efter

hl. 42 indsatte seddel. Hist og her findes latinske marginal-

notitser medj som det synes^ hiskop Brynjolfur Sveinssons hånd.

Indhold

:

1) Bl. 1—22. Kroka-Refs saga („Hie2 biaiaft Saga ap

Kioka B-ep") — efterfidgt af et firelinjet vers til ære for Befr.

2) Bl. 23—66^ „Sagan ap |>oide Hiedu".

3) Bl. 56^—67. „Saga ap Ojme Stoiolps fine".

Herkomst og hist.: På en tilhørende seddel er af Arne Magnusson antegnet

„A bok Gudmundar f>orlei±sronar i 4^", med hendi S"^ Ketils J6r: f. 1703

hia mier

Kroka Refs Saga.

fi.rdar Hredu Saga.

Saga af Ormi Storolfsf.

Saga Gunnar (sål.) Kelldugnups fifls.

Perfius Rimur Gudmundar Andres fouar. 6.

Bellerofontis Rimur 5. (vantar eina.

Ansrimur Sigurdar Blinda".

Benyttelse og beskr.: Kroka-Befs saga, Kbh. 1883, s VII, X—XI, XXXVI;
Nordiske Oldskrifter VI (pHr.); FMS. (OSt).

i 1869. AM. 554 i, 4to. Pap. 21 2 X 16^ cm. 16 hl. 17. årh. Skr. af Ketill

Jorundsson. Bettelser og varianter med skriverens hånd.

Gunnars saga Keldugnupsfifls („Sagan ap Kielldu Ntips

Gun«a2e").

Herkomst og hist.: Se foregående nr.

Benyttelse og beskr.: Gunnars saga Keldugnupsfifls, Kph. 1866.

1370. AM. 555 a, 4to. Pap. 20,5 X 16,3 cm. 65 hl. 17. århs sidste halvdel.

Skr. af præsten Fdll Ketilsson. Bl. 1—2, skrevne med en

særlig hånd, have ikke oprindelig hørt til dette håndskrift.

Gnidret skrift og dårligt papir, hvor hlækket tildels er slået

igennem.

Njåls saga („Hie: Bi2ia2 Nials Sogu eåur Iflendinga Sogu'').

Beskrevet Njdla II, s. 740—41.

Herkomst og hist.: Foran er indklæhet to af Arne Magnussons notitsscdler.

Den ene bærer påtegningen „Nials Saga. Ex Bibliothoca Septimio-Roft.-
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gardianå. Sed mea nunc e(b ex Dono Domini Rofbgardi". Den anden inde-

holder følgende brev-uddrag med A. M.s hånd „Eg helld ad ecke mune
merkilegt had Nialu exemplar, fem |>ier fied hafed med mimii hendi utan-

lands. [puta hia (•» Peder Syv] en 6nnur var uppfkritud i Hvammi at*

minum goda Wdur efter pergaments bok (ef mig riett minner) fra f>ordi

Steindorsfyne. S' Pall Ketilsl'on 1(599". Htrlil har A. M. senere fojet

„^*i^^& er eigi rkritud efter Exemplari f>ordar Steind. C." I Jienhold til

ovenstående meddelelse antages dette hskr skrevet af Fåll Kctilsson, uagtet

den her forekommende hånd (kursiv) ikke frembyder nogen lighed med frakttir-

hånden i AM. 113 i, fol-, der af A. M. henføres til ham. Bl. 1'' i øvre margen

står „P Septimii".

Benyttelse og beskr.: Nials saga, Havniæ 1809; Ant. Busses II, 238.

1371. AM. 555 b, 4to. Paj). 19,^ x 16 cm. 10 hl. 17. årh.

„Wm Saracenos og Tyrkia Sem aa worum | Dogum bua til

Jherusalem fo wm pe/rra Tru stu|ttliga".

Ender defekt med ordene „van ftrax aptwr borgina taurum
j

flo j hel 20".

Herkomst og hist.: Få et foran indklæbet blad har Arne Magnusson noteret

„Ur bok S"" Jons Torfafonar å Breidabolftad , og heyrer mier nu til" {sål.

rettet fra „honum til").

1372. AM. 555 c, 4to. Vap. 20 x 16 cm. 75 bl. 17. årh.

Indhold

:

1) Bl. 1—75^ Njåls saga („Nials Saugu Bok").

2) Bl. 7b'-\ „Lytid intak m Spgu Gudmundar Bifkups".

Beskrevet Njula II, s. 741—42 under benætmelsen „Breida-

holstadarhok""

.

Herkomst og hist.: Et foran indsat blad bærer følgende notitser med Arne

Magnussons h^nd „Nials Saga. Ur bok S"^ Jons Torfa Tonar å Breidabolibad,

og heyrer mier nu (1721.) — sål. rettet for „nefndum S"" Jone" — til.

Item

Inntak ur Ségu Gudmundar hiskups. f>ar af fiett ad Codex Refenianus

hvar t>e88e Epitome ftenda/- inne, hefur i |)ær tider å Islande vered". Nu
findes dog intet sådant stykke i cad. Bes. (9: AM. 399, 4^").

Benyttelse og beskr.: Nials saga, Havniæ 1809; Ant. Russes II, 238.

1373. AM. 555 d, 4to. Pap. 21^ x 16,^ cm. 27 hl. C. 1700. Skr. af Asyeir

Jånsson. Bl. 27" ubeskrevet.

„Sogutiattr af Orme Stor|olf8 fyni''.
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Herkomst og hist.: På et foran indklæbet blad har Arne Magnusson noteret

„ex membranå Regiå".

Benyttelse og beskr.: FMS III.

1374. AM. 555 e, 4to. Pap. 20,3 X 16,b cm. 7 hl. 17. århs slutning. Bl.

7" ubeskrevet.

Orms |)åttr Storolfssonar („Hier Byrjar Savgu pått af

Orme Storolfz syne").

Benyttelse og beskr.: FMS III.

1375. AM. 555 f, 4to. Pap. 21,2 X 17 cm. G hl. 17. århs sidste halvdel.

Bl. 6" uhesTcrevet.

„Saga aåp Gun/7are KellduGnupz fifle".

Benyttelse og beskr.: Gunnars saga Keldugnupsfifls., Kph. 1866.

1376. AM. 555 g, 4to. Pap. 19,5 X 15,6 cm. 27 bl. 17. århs slutning.

Indhold:

1) Bl. 1—22^. Kjalnesinga saga („Her Byriar Bua Sogii").

2) Bl. 22^—27. Jokuls påttr Buasonar („Nv Biriar Soguna

af Jokle Syne Bua |
Andrydfsonar").

Efter slutningen af Jokuls pdttr bl. 27" følge 6 udslettede

linjer, der ses at have indeholdt begyndelsen af 'Saga af Ala-

pleck'.

Benyttelse og beskr. : Isl. sogur II, Kbh. 1847.

AM. 555 h, 4to. Pap. 20,s X 16 cm. 10 hl. Skr. 1686 af Arne Mag-

nusson. Efter fartællingens slutning hl. W, 1. 10, er resten af

bladet boriskåren og den tilbageblivende stump, der ses også at

have været beskreven på bagsiden^ opklæbet på et blad hvidt papir.

„Dra/mur Stidrnu Odda".

Herkomst og hist.: Bl. 1'' har Å.M. i marginen noteret „Skti^&åur ept«r

mi5g gamallri Membranå: Ki6benhafn: A? 1686".

Benyttelse og beskr.: Nordiske Oldskrifter XXVII (Draumvitranir).

45
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1378. AM. 555 i, 4to. Pap. 19,6 X 16j cm. 16 hl C. 1700. To forshellige

hænder; fra hl. 11 Asgeir Jon.'ison. Spor af en oprindelig pag-

inering 337—67.

„Dravmr Stiornu Odda".

Senjfttelse og beakr.: Som foregående nr.

1379. AM. 555 k, 4to. Pap. 19^ x l^,s cm.. 16 hl. 17. århs slutning.

„Saga Ap Gunnare
|
Kielldugnups Fible".

[Under AM. 555, 4'" findes i den gamle Jcatalog endvidere

opført 'Saugu påttr af Ulfe Ugga Syne, Sti6rnu-0dda, f>ordar

og Jaorfteins Sidu-Hallsfonar Draumar, item af |>orfteme

|>orvards-Syne, Sagan af Hænfna-|>ore, Vatnsdæla — allar (o

:

alle undtagen den først nævnte) m.eå hende Afgeirs', men disse

mangle nu].

1380. AM. 556 a, 4to. Perg. 25 x 20 cm. (de sidste læg dog indtil 25,b X 22

cm.). 88 hl. 15. årh. Røde overskrifter og flerfarvede initialer,

hvoraf dog på mange steder kun ses svage spor; storre, ornament-

erede initialer ses hl. 53", 70^. Skriften hist og her temlig slidt.

Bl. 4, 7, 14 have aldrig haft fuld storrelse; af hl. 83 er nedre

margen hortskåren. Af hl. 52 (med undtagelse af de 10 første

linjer) og hl. 53^ (på sidste linje nær) er skriften udraderet, mellem

bl. 44—45 mangle 4 hlade. BL 88" er væsenlig ubeskrevet.

Indhold:

1) Bl. 1—6^ Sigrgards saga frækna.

Begynder defekt med ordene „f)U m?c at fpy2ia".

2) Bl. 6'—62'. Grettis saga.

Efter sagaens slutning har på de følgende 2^/^ sider fulgt

digtet Grettisfæ rsla, men skriften er forsætlig hortskrahet,

og kun de prosaiske indledningsord .stå tilbage.

3) Bl. 53''—70 ^ Gisia saga Surssonar (hin minni). Nederst

på foregående side (53'') findes dog allerede overskriften „Hier

hepur fogu Gifla fur fonar".
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4) Bl. 70^—88'. Hardar saga Grimkelssonar ok Geirs eller

Saga af Heråi ok Hoimverjum („hiei hepuz holm ueiia fogv").

Sagaen standser midt på siden , hvis resterende del er ladet

ubeskreven.

Herkomst og hist.: I codex forekomme forskellige påskrifter. Med hænder fra

17. årh. findes i marginen titler og indholdshenvisninger (bl. 5^, 19^, 48^) samt

nogle tilskrifter og penneprøver tildels indeholdende personnavne (hl. 17^', 18*',

52—53^); bl. 53^ nævnes „Thoileyjui Magnus son" som ^er. Enkelte an-

tegnelser ere ældre; således står bl. 50^ i nedre margen „feffa Bok a egeztt

hannefson" osv. (16. årh.). Tværs over bl. 88" er tned en hånd fra c. 1500

skrevet fire linjer, der omhandle håndskriftets tilbagelevering fra en låntager

til ejeren (en bonde) og [dennes httstru?] Oddny. Denne codex og det følgende

nr (556 b, é'°), der oprindelig have hørt sammen, omtales af Arne Magnusson

i AM. 435 a, 4^ bl. 66"—71^. Efter under ét at have angivet indholdet af
AM. 556a—b, 4^ tilfojer A.M. „bokin er i breidu folio, Ituttu. Eg hefi

hana feinged ur 2. ttddum. Framanaf ufqve ad Holmveria S5gu inclufivé

hefi eg feinged fra teim er |)at hafde feinged fra f>orde Steindorsfyne,

en« hitt fidara annarlbadar ad, og nockur bl6d ur l)vi, en» l)å i 6drum
ftad". Derefter følger afskrift af en detailleret foresporgsel til præsten Påll

pordarson på Eyri i Skutilsfjordur (1707), om hvorvidt pordur Steindorsson

havde ejet denne skindbog i dens helhed og i så fald, når og hvorledes den

var bleven delt, og i det hele om håndskriftets og særlig dettes sidste dels

skæbne så langt tilbage som muligt; af det tilhørende svar ses, at pordur

Steindorsson har ejet sagahåndskriftet udelt, „af eignum Sal. Gifla Magnuf-

fonar", men i øvrigt ingen oplysninger kunde give.

Benyttelse og beskr.: Gronl. hist. M. Il (Gisl); Ant. Busses II, 297 (Gisl),

318 (Hard); Nordiske Oldskrifter VIII (Gisl), XVI (Grt.); tsl. sogur U,

Kbh. 1847 (Hard. — med facsim.); Ny Félagsrit XXI (Grettisfærsla); Sturl-

unga saga, Oxf. 1878 L—LU, CLVI; J. porkelsson. Om digtningen på

Island i det 15. og 16. årh., Kbh. 1888, s. 202.

AM. 556 b, 4io. Perg. 27,6 X 33,a cm. 46 hl 15. årh. Samme hånd

som i AM. 556 a, 4^ og ensartet udstyring, da hægge hskrr opr.

have udgjort én codex. Bl. 33 er heshadigct forneden, hl. 20,

22—24, 84 hære spor af at have været anvendte til indhinding.

Indhold:

1) Bl. 1—24. Mågus saga med pættir („Hier hefwr vpp

magMS faugu'').

Efter hl. 21 og 23 mangler et hlad; sagaen ender defekt

med ordene „hier fa ek alla mewn hiæd".

2) Bl. 25—35. Jarlmanns saga.

3) Bl. 35'—46. Jjorsteins saga Yikingssonar.

Efter hl. 40 og 44 mangler et hlad.

45*
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Berkontst og hint.: Også her forekomme i marginen med yngre hænder saga-

titler; en enkelt anden påskrift findes bl. 17^'; bl. 27^ læses i nedre margen
„Magnul" ionffon" (17. årh). I øvrigt henvises til hvad under AM. 556 a, 4'"

er anført.

Benyttelse og bettkr.: Fornaldar sogur Nordrl. II ; Fomsogur Sudrlanda LXII,
CIV flg., C VIII; J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 168.

1382. AM. 557, 4to. Perg. 22 x 17 cm. 48 bl. 15. årh. Af initialer og

overskrifter ses intet spor. Mange blade ere af uregelmæssig

form og have aldrig haft fuld storrelse. Hskr. har desuden lidt

adskilligt; det begynder og ender defekt samt har lakuner.

Pergamentet er urent og den i og for sig tydelige store skrift

hist og her slidt. Bl. 9 er beskadiget forneden., af bl. 44 er et

stykke foroven afrevet, flere andre blade have huller og rifter.

For flere stykkers vedkommende findes ved disses begyndelse en

overskrift anbragt som kolumnetitel.

Indhold:

1) Bi. 1—3'. Valdimars saga.

Begynder defekt med ordene „p6kv. sva at petr viffv alldn".

Efter bl. 2 mangler 1 bl.

2) Bl. 3*^— 10. Gunnlaugs saga ormstungu.

Som kolumnetitel står bl. 3^ „Gun(w)laugl' faga"; endvidere

er med en hånd fra 17. årh. overskrift tilfojet.

Sagaen ender defekt med ordene ^med 6ff pawn greiåa. er

pv viUt", Isl. sogur II, s. 262, hvorefter 2 blade mangle.

3) Bl. 11—22\ Hallfredar saga vandrædaskålds.

Begynder defekt „gny ok elldz gangi", Flatb. I, s. 300.

Efter bl. 16 mgl. 2 blade, efter bl. 18 1 bl. I øvre margen

bl. 11'' er overskrift tilfojet med en hånd fra 17. årh.

4) Bl. 22^—27'. Hrafns saga Sveinbjarnarsonar.

Efter bl. 23 mgl. 2 bl., efter bl. 24 6 bl, efter bl. 25 1 bl.

I øvre margen bl. 22" er med en yngre hånd overskrift tilfojet.

6) Bl. 27'-35^ Eireks saga rauda.

Som kolumnetitel .står bl. 27 '' „faga eirekf rauda".

6) 36'—38'. Rognvalds |)åttr ok Rauds.

Som kolumnetitel står bl. 35" „pa raugnvalldi ok ravd".
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7) Bl. 38 '-40. Damusta saga.

Ender defekt med ordene „vard pa at leggna". Efter bl.

,98 mgl. 1 blad. Som holumnetitel står bl. 38*' „faga damufta".

8) Bl. 41-42. Hroa påttr heimska.

Begynder og ender defekt henholdsvis med ordene „her ym
dæma æ, myrgin" og i^betn menn enw per ervt".

9) Bl. 43—44'. Eireks saga vidfdrla.

Begynder defekt med ordene „ftad er hve/f kjiif vefold".

Efter bl. 43 lakune.

10) Bl. 44'— 45'. Stufs |)åttr skålds t>6rdarsonar kattar.

Som kolumnetitel står bl. 44'' „faga ftupf".

11) Bl. 45'—48'. Karls |)åttr vesæla.

Som kolumnetitel står „i^ra katli hinum vefala".

12) Bl. 48\ „fvemka jiattur" (kohmnetitel).

Ender defekt med ordene „qvodv pinwa2 attv andra".

Herkomst og hist.: På et foran indklæbet blad giver Arne Magnusson ind-

holdsfortegnelse; en tilsvarende findes indført i AM. 435 a, 4^° bl 85", og her

tilfojes „Bokina hefi eg l'(e)nged af M. Jone Wid. hefr annad hvert heyrt

Skalholltz kirkiu til, eda orded |)ar epter af Mag. Bryniolfs bokum". Af
en indlagt seddel ses, at ét blad af Damusta saga enkeltvis er kommet fra

Island.

Benyttelse og beskr.: 2) Gunnlaugs saga, Hafniæ 1775 (facs.) , Isl sogur II,

1847; 3) Fornsogur, Leipzig 1860; 4) Biskupa sogur I, Kph. 1858; 5) Gronl.

hist. M. I, 348—49, Ant. Arner. s. 82, 168 flg. (facs.). Icel. Beader, Oxf. 1879;

7) J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16. årh., Kbh. 1888,

s. 176. Sturlunga saga, Oxf. 1878, s. CL VI; Corpus poet. bor. s. XLI

583. AM. 558 a, 4to. Pap. 21,^ X 17 cni. 17 hl. G. 1700.

„Saga ap Wallna Liot". Overskriften indsat af Arne Mag-

nusson^ af hvem senere er tilfojet „aliis af Gudmwwdi Rika oc

Svarfdælum".

Benyttelse og beskr,: Isl. sogur II, Kph. 1830, s. 7\ Isl. Fornsogur II,

Kph. 1881.

1384. AM. 558 b, 4to. Pap. 30^, X 15,8 cm. 15 bl. 17. århs slutning.

Hist og her marginal-tiIfojelser og rettelser, deriblandt enkelte af

Arne Magnusson.
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„Saga Aff Widfkipttum CiuA\munf\ar hinns ryka ok pe/rra

Svarpdæla'' — hvortil Amc Maynusnon hur fbjet „al. Vallna-

liotz Saga''.

Øverst hl. 1*^ ere to linjer forud for sagaens begyndelse ud-

slettede.

Betiyttelse og beskr,: Som foreg. nr.

1385. AM. 558 c, 4to. Pap. 20,^ X 15,7 cm. 74 hl. 17. årh. Bl. 69—74

brudstykke af et særligt hskr. Bl. 1 beskadiget i kanten, særlig

forneden. Hist og her marginal- varianter og tilfojeiser. Flere

lakuner.

Indhold

:

1) Bl. 1—68. Grettis saga.

Efter bl. 1 og 3 mangler et blad; ender defekt med ordene

„kallt nockud
|
Bakadeft hann", Grettis saga, s. 170. SIcal

ifølge G. Vigfussons vedtegning i den gamle katalog stamme fra

Vatnshyrna, ^cod. opt.'

2) Bl. 69—74. Sturlaugs saga starfsama.

Begynder defekt med ordene „sagde efFter eina stund'',

ender „mun dau|diiiw vyf". Sml. Fornaldar sogur Nordrl. III.,

595—624 (626).

Herkomst og hist.: På et foran indsat blad, der bærer en unøjagtig indholds-

fortegnelse gældende dette og det næste nr, er med en hånd fra c. 1800 skrevet

„Da Nommeret af difse Bde Codices var faldet bort, kunde jeg ikke vide

hvor det hørte hen Jhvorvel jeg giorde mig umage for at søge dem op i

Catalogus men da de dog maatte nommereres førte jeg dem under N- 558

hvor for fcoed allene Vallna Liéts faga".

1386. AM. 558 d, 4to. Pop. 21 X 16,7 cm. 46 bl. 17. århs slutning.

„Saga ap Fimmboga sem kalladur
|
var Rame".

Benyttelse og beskr.: Finnboga saga, Halte 1879.
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i;;S7. AM. 559, 4lo. ]'ap 20,7 X lti,i cm. 82 hl. (l170(i Skr. af Asgeir

Jonsson. Aben plads for initialer. Enkelte marginalnotitser

og rettelser af Arne Magnusson. Bl. 82" ubeskrevet.

„Vatzdæla faga" — overskriften tilfojet af Arne Magnusson.

Benyttelse og beskr.: Vatnsdæla saga, Kbh. 1812; Fornsogur, Leipzig 1860.

1388. AM. 560 a, 4to. Pap. 2I5 X 16,^ cm. 26 bl. 18. århs beg. Orna-

menteritig i nedre m,argen; kolumnetitel.

Viglundar saga („Hier Biriar Søguna Af
|
Wyglunde. Væna").

1389. AM. 560 b. 4to. Pap. 21,5 X 16,6 cm 19 hl. 18. århs beg. Samme

hånd som foreg, nr og tilsvarende udstyring. Bl. 19" ubeskrevet.

Gunnars saga Keidugnupsfifls („Hier Biriar Søg|una Ap

Gunware kielljdugnups pyple").

Benyttelse og beskr.: Gunnars saga Keidugnupsfifls, Kph. 1866.

1390. AM. 560 c, 4to. Pap. 21 5 X 16,7 cm. 127 hl. 18. århs beg. Samme

hånd og lignende udstyring som foreg. nr.

Indhold:

1) Bl. 1—29^ Hrafns saga Sveinbjarnarsonar („Hier Biriast

Sagjann af hrapne Sueinbiarnar |
Sine, Veftpirdynge" osv.).

2) Bl. 29^—35. Draumvitranir prjår („Nockrar Faeinar

Vit|raner") o: Bergbua påttr, Kumlbua påttr, Draumr |>or-

steins Si9u-Hallssonar.

3) Bl. 36-57. Kjalnesinga saga („Hier biriar Kialn(e)fynga

saugu").

Efter hl. 37 mangler et blad.

4) Bl. 58-66^ „t>aattur af løkle Buasine".

6) Bl. 66"—86. Ans saga bogsveigis („Hier kiemur Sagann
|

af aan BogSueigir").

Efter hl. 77 mangler et blad.

6) Bl. 86—96'. Rauåolfs påttr.

Begynder defekt „fær til nochud".

Kolumnetitel 'Sagann ap Raudulpe og sonum hans'.
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7) Bl. 95"— 127. ,,Sagan/? af Håuarde Hinjum/n hallta

ifpirdynge, og sine hanns
|
Olafe Biarnil".

Melhfn bl. 119—20 er en storre lakune, fra „fpurde huor

pad være" til „ad sængin/^e", Nord. OldsJcr. XXVIII s. 32— 43.

Herkomst og hist.: Bl. 95'' læses ved slutningen af Baudol/s pdttr „Skritad

aa Geirraudar
|
Eyro Anno 1707".

Bettytteltie og beskr.: 1) Gronl. hut. M. II, 729; 2) Nordiske Oldskr. XXVII;
3—4) l'sl. sogur II, Kbh. 1847; 5) Fornaldar sogur Nordrl. II; 7) Nord.

Oldskr. XXVUI (cit. som 550c).

1391. AM. 560 d, 4to. Pap. 21,s X 16,b cm. 122 bl 18. arks beg. Samme

hånd som foreg, nr og lignende udstyring. Bl. 18^ ubeskrevet.

På bl. 122^ en marginalrettelse.

Lidhold:

1) Bl. 1—18'. Sorla saga Sterka („Hier Kiemur Saganw

Af Sørla
I

hinuin/« Sterka'^), Lakune efter bl. 8 og 14.

2) Bl. 19—122. Egils saga SI(allagrimssonar.

Kolumnetitel 'Sagann af Kuolldvlpe, Skallagryme og Eigle

Skallagiymfsine'

.

Begynder defekt „Hapde Sigur Emi par piell porer hoku-

långwr", ender „kali ap gamall å kongsreinum". Endvidere

forekomme lakuner efter bl. 34 og 46.

Af de tre storre digte anføres kun 1ste vers af Sonatorrek.

Herkomst og hist.: Foran er indklæbet Arne Magnussons egenhændige ind-

holdsfortegnelse omfattende AM 560 a—d, 4^.

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. III (Sorla s. st); Egils saga,

Kbh. 1886—88, s. XXVIII.

1392. AM. 561, 4to. {tidligere en tid i tre hæfter, betegnede A— O). Perg.

21,6 X 16fi cm. 41 bl. C. 1400. Røde overskrifter og initialer.

Håndskriftet er fragmentarisk og den bevarede del for adskillige

siders vedkommende beskadiget, ved at den oprindelige .skrift er

udskrabet og pergamentet tildels påny beskrevet i 17. årh. — en

mishandling, for hvilken særlig læggenes ydersider have været

genstand. Bl. 15 beskadiget ved beskæring af indre margen.
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Indhold:

1) Bl. 1—16\ Vémundar saga ok Viga-Skutu eller Reyk-

dæla saga.

Begynder defekt „(bæ)nvm. fveinmnw fka^ gneg^fia par",

Isl. Forns. II, s. 62. Efter hl. 15 mangler et blad, bl. 9" og

IS*" er skriften endvidere fuldstændig udskrabet.

Bl. 9
' bærer nu (med uøvet hånd fra 17. årh.) begyndelsen

af en komisk rima; denne findes i Arne Magnussons afskrift

på to tilhørende papirsblade, hvis resterende del optages af en

afskrift af bl. 8"" fra 1ste halvdel af dette årh. (porsteinn Helga-

sons hånd?). Også øvre halvdel af bl. 16 " er beskrevet med

ritna-vers (samme eller lignende hånd som bl. 9').

2) Bl. 16^—32^ Gull-t>6ris saga („her hepzt faga giull

poaff"). På bl. 23\, 24*-, 31\ 32^ er skriften udskrabet, fuld-

stændigst bl. 31^, mindre grundig derimod bl. 32'', hvor den op-

rindelige tekst endnu for storste delen lader ,sig læse.

Bl. SS''—24'' (beskrevne med for omtalte plumpe hånd fra

17. årh.) bære 6te rima af Ulfbams rimur.

3) Bl. 32'—41. „hofuetninga faga".

Ender defekt „kom aa mod2uvollv ok geck till", Isl. Forns.

I, s. 198. Efter bl. 34, 37 mangle blade i håndskriftet; på bl.

37^ er den oprindelige skrift udskrabet, hvorefter, med den sæd-

vanlige hånd fra 17. årh., er indsat en udfyldning tO. for-

bindelse af teksten bl. 37"^ og 38 ^

Herkomst og hist.: I AM. 435 a, 4'o hl. 71" anføres om dette hskr. „Elen |»or-

laksdotter fagde mier 1702. af (sic) fader finn hcrra ]^orlakr hefde til forna

ått ^eCfa, bok". Hist og her ses i marginen Arne Magnussons hånd, der har

tilfojet overskrifter og lign- Foruden nogle ubetydelige eller ulæselige på-

skrifter (mest fra 17. årh.) findes i nedre margen bl. 5" og 16" notitser fra

c. 1500, af hvilke den ene indeholder navnet gudrun, den anden gifle gud-

munfson; bl. 2'' øvre margen står ejemavnet 01aj:r Olars fon (17. årh). For

med storre sikkerhed på de udskrabede sider at kunne forsøge et kemisk rea-

gens (der dog viste sig uvirksomt) , har man i sin tid ladet tage en facsimU-

erende afskrift af de pågældende blades modstående side — denne er vedlagt.

Benyttelse og beskr.: Isl. sogur II, Kph. 1830, s. 5 (Ljoso), 8 (Vém); Isl.

Fornsogur I, Kph. 1880 (Ljosv.), II (Beykdæla o: Vém.); Gull paris saga,

Leipzig 1858; Ant. Eusses II, 271 (Ljosv.); Ny Félagsrit XXI, 118—22

(Gullp., Meykd. — uden angivelse af hskrs nr); Sturlunga saga, Oxf. 1878, 8.

CL VII; Arkiv f. n. fil. 179—91 (Gullp); J porkelsson. Om digtningen på

Island i det 15. og 16. årh., Kbh. 1888, s. 155.
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laya. am. 562 a, 4U. I'ap. ^Iji X 17 cm. IS hl. 17. årh. To fors/c(dli<fc

hænder. Rettelser og varianter tilfojcde af Arne Magnusson.

Bl. 13" er begyndelsen af et stykke udslettet.

Indhold

:

1) Bl. 1—6. t>orsteins |)åttr stangarhoggs. Skr. af Ketill

Jorundsson. Overskrift „j^attu: U2 Vopn-pijdinga Sggu,
| ap

t>02fteine {hertil af A. M. fbjet „Stangarh6gg") ^02a2ms fine, i

Sunwudal".

2) Bl. 6—8. |>or8teins påttr stangarhoggs.

Begynder defekt „vid la pike mier", dog ere de første 12

linjer overstregede. Vistnok begyndelsen til dette stykke er det,

som er udslettet bl. 13".

3) Bl. 9-13^ „Saga Aff (jorfteine Hvyta".

Benyttelse og beskr.: Nordiske Oldskrifter V.

1394. AM. 562 b, 4to. Pap. 21,3 X 16,7 cm. 10 bl. 17. årh. Skr. af Ketill

Jorundsson. På bl. 1'' er skriften udstreget og siden derefter

overklæbct nird hvidt papir.

„Saga ap |>oifteine Uxa pot''.

Benyttelse og beskr.: FMS III.

1895. AM. 562 c, 4fo. Pop. 19 x 15,6 cm. 11 bl. 17. årh.

„Sagan ap t>orrteine vxapot Iflending".

Efterfulgt af „Aratal oc Alidur [jorfteins uxa fotz epter

Sogu hons
1 reyknad og Annalum", underskrevet „B. J. S", og

„V'ifa um |>orfte«w uxafot", denne sidste skreven med Arne

Magnussons hånd.

HerkomM og hist.: På et foran indklæbet blad har Arne Magnusson noteret

„l^etta innlagt true eg mig feinged hata hia forniodi Torfalyne, og var

l)a (uifi me memoria valde fallit) aptani ein hveriu kvere eda midt innani.

f>ad hefr lated rita \\erra forlakr, |)vi \>ad er eins hans fkritara hénd".

Benyttelse og beskr.: FMS III.
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1396. AM. 562 d, 4to. Pap. 21 X 1G,b cm. 4 hl. C. 1700. Skr. af Asgcir

Jonsson. Kun de indre Jcolumner beskrevne.

„Fra t^orfteine forvi|tna".

Herkomst og hist.: 1 marginen er af Arne Magnusson noteret „Ex Codice
Flateyenfi Column. 838".

1397. AM. 562 e, 4to. Pap. 21,i X 16,3 cm. 4 hl. C. 1700. Skr. af Arne

Magnusson.

„Sdgu pattr ap t'orfteine
i
forvitna".

Herkomst og hist.: Ifølge en tilhørende seddel er denne 'påttr^ „ritadwr epter

hendi S^ Jons i Villingahollte , og stod hann i bok i folio, er eg feck af

Syriumanninum Jone {>orlaks fyne". Originalen., med hvilken afskriften er

nojagtig jævnført, er gået til grunde. Endvidere omtales et andet, tilintet-

gjort ekspl. af denne fortælling.

1398. AM. 562 f, 4to. Pap. 21,^ X 16,3 cm. 4 hl. To forskellige hænder,

henholdsvis fra c. 1700 (Arne Magnusson) og 17. årh.

Indhold:

1) Bl. 1—3. „Æpintyr ap forfteine |
AuftFirdfkum".

2) Bl. 4. „Sogu påttur t>orsteinz porvitna". VarianUr

tilfqjede af Arne Magnusson.

Herkomst og hist.: En til 1) hørende seddel stemmer i indhold ganske med
den ved forrige nr omtalte.

1399. AM. 562 g, 4to. Pap. 20,^ X i6> cm. 3 hl. C. 1700. Består af

to indhyrdes uafhængige bestanddele.

Indhold:

1) BL 1 (hånd fra 17. århs sidste halvdel). „Saga ap |>6r-

Steine
|
proda". Slutningslinjeme ere tilfdjede af Arne Mag-

nusson.

2) Bl. 2-3 (skrevet for Arne Magnusson). „Æfintyr af t>or-

fteine Forvitna". Varianter tilfdjede af Arne Magnusson.

Herkomst og hist.: Om bl. 1 bemærker Arne Magnusson på en tilhørende seddel

„Feinged 1720. epter Sal AffelTor formod Torfal'on. Var i Volumine

N2 15".
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1400. AM. 562 h, 4to. Fai>. 2],h X i6> cm. H bl. G. 1700. Skr. af Jon

Torfasan.

„Saga af |>orrteine Froda
|
(al: Auftfirdska)."

/ mar(jinen er en henvisning med Arne Magnussons hånd

til Noregs konunga sogur.

1401. AM. 562 i, 4fo. Pap. 21,a X 16,4 cm. 5 bl. C. 1700. Skr. af Arne

Magnusson.

„Af i
t>orrteine Auftpirding".

Herkoniat og hist.: En foran indklæbet AM"'' seddel stemmer i indhold med

de under AM. 562 e og f,
4'" anførte.

1402. AM. 562 k. 4to. Pap. 21,2 X 16,2 cm. 4 bl. C. 1700. Skr. af Jon

Torfason.

„Af t>orfteine nockrum Auftfirdskum".

Herkomst og hist.: I marginen bl. 1'' har Arne Magnusson skrevet „Epter

hende S"" Ketils Jérvmdzfonar".

1403. AM. 563 a, 4to. Pap. 20,7 X 16,7 cm. 10 bl. 17. århs sidste halvdel.

Indhold:

1) Bl. 1—4\ „Sogu|)attu2 ap (>oileype Spaka ej ødzu
|

napne kallaft Jatla skålld".

2) Bl. 4^-10. „Søgujjåttwr ap Sneglu Halla".

Benyttelse og beakr.: FMS III; l'sl. Fornsogur 111, Kph. 1883, s. XX.

1404. AM. 563 b, 4fo. Pap. 21,4 X 16,9 cm. 35 bl. 17. århs sidste halvdel

liere forskellige hænder. Ubeskrevne ere bl. IS'", 23"—24, 35",

endv. bl. 25^, hvor den oprindelige skrift er overklæbet; bl. 23

er et for Arne Magnusson tilsat blad. Bl. 1—13 forekommer

en ældre paginering 37— 62. 1 marginen bl. 1—10 findes orna-

mentale tegninger, deriblandt personer i datidens dragt.
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Indhold:

Af hl. I"" står nedre halvdel hlanh, øvre halvdel, der har

været overklæhet, hærer slutningen af et stykke om biskop Gizur

Einarssons i Skålholt og de islandske præsters forhold til

reformationen.

1) Bl. 1-— 10\ „Sagan/7 ap Eyjeke Ra/da".

Helt igennem rettet for Arne Magnusson.

2) Bl. 10-—23^ „t)åttur ap BroddHelga".

3) Bl. 25-—35^ „Sagan/v Af (»orstejne
i
Uxapot".

Herkomst og hist.: På to foran indklæbede sedler bemærker A. M. „S' Gud-
munder fkeytir ei um Jjeffa bok aptur" og (angående stykke 1) „"^e^^e Eiriks
Saga er confererud vid Exemplar i 4'" med hendi S' Vigfufs Gudbrandz-
fonar".

Benyttelse og beskr.: 1) Gronl. hist M.I, 349. Ant. Arner. s. 82; 2) Nordiske
Oldskr. V; 3) FMS III.

1406. AM. 563 c, 4to. Pap. 21,3 X 16,s cm. 11 hl. C. 1700.

„Stiornu Odda Draumur".

[Som 1ste stykke i dette nr nævner den gamle katalog

„Ættartala Fra Eggert Eggertsfyne Ldgmanne i Vikenwe i

Norege", men dette mangler nu.]

1406. AM. 564 a, 4to {hl. 1—2, 5—7 overførte /"ra Ad dit. 20, fol.). Vatns-

hyrna (de hevarede fragmenter). Perg. 28 X 23^4 cm. 7 hl.

Tospaltet. C. 1400. Alle hladene ere mere eller mindre heskad-

igede og hære tildels spor af at have været anvendte til ind-

hinding. Af hl. 2 er kun en smal strimmel nærmest ryggen

tilhage, hl. 4—6 have lidt ved heskæring henholdsvis langs ydre,

indre og nedre j og indre margen, særlig hl. 5 er Jierved for-

mindsket, så at det kun har omtrent halv storrehe; af hl. 7 er

øvre del af indre kolonne hensmulrende. Af kolorerede inituder

og overskrifter ses intet spor.

Indhold:

1) Bl. 1—2'. Bårdar saga Snæfelisåss.

Bl. 1 heg. „nef heidar koUu", ender „litt ertu ftadz kum-

pan minw", Nord. Oldskr. XXVII, s. 10—16.
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Bl. 2' heg. „[Gjeftz let para t?Z", ender ^oh gepa. m^r",

2) Bl. 2'—4'. t>6rdar saga hredu.

Bl. 2"^ 6(?5'. „lioti fon p02u h62da kara", ew^er „oA; war

hann pa kalladi. ^Jordi", ih. 93—95.

Bl. 3—4^ beg. „ga. finvm pat anwad'' og går til sagaens

slutning, Nord. OldsJcr. VI, hl. 59 —60.

3) Bl. 4'-". Draumvitranir |}rjår.

Bergbiiapåttr, Kumlbuapåttr, Draumr |>orsteins Si5u-Halls-

sonar — denne sidste til ordene „lattu daepa. hann f6g(du)",

Nord. Oldskr. XXVII, s. 130.

4) Bl. 5—7'. Viga-Gliims saga.

Bl. 6 heg. „ueada ep daepin e2", endf;r „pozft py2[er] . .

potti m", Lsl. Fornsogur i, Kph. 1880, s. 94—99.

Bl. 6 beg. „ouine2 koma at mer", ender „liojpin oh hep^r

eigi pw/", ih. 99—105.

Bl. 7' heg. „pa^ yar eitt fv[m] . . .", og går til sagaens

slutning, ih. 105—106.

5) Bl. 7"^-^. „Hardar fåga gr/mk|eir Tonar^^ — denne over-

skrift er tilfojet af en samtidig hånd.

Fra sagaens begyndelse til „Litlu sidar com to2pi a signyiar

itadt ok fpwrdi hvi helga", lsl. sogur II, Kbh. 1847, s. 476—80.

Herkom/it og hist.: Flertallet af disse blade — og muligvis alle — har Arne
Magnusson modtaget fra Ormur Dadason. At bl. 1—2 og 5 ere komne fra

denne (år 1716), angives udtrykkelig ved påskrifter af A.M. bl. 1^ og 5^'; en

tilhørende seddel angiver samme oprindelse (år 1721) for bl. 3—4s vedkommende.

Disse blade ere de eneste kendte rester af den del af den store skindbog Vatns-

hyrna, som i det 17. årh. blev tilbage på Island; den anden, storre del, der

indlemmedes i Resens samling og med denne overdroges universitetsbibliotheket,

gik fuldstændig til grunde ved Københavns brand 1728.

Benyttelse og beskr. (hovedsagelig citeret som Addit 20, fol.) : 1) Gronl. hist.

M. III, 517, Nordiske Oldskr. XXVII; 2) Nord. Oldskr. VI, XXVII; 3) Nord.

Oldskr. XXVII; IH. Fom-sogur I, Kph. 1880; 5) tsl. sogur II, Kbh. 1847

(facsim). Om Vatnshyrna se ende Fornsogur, Leipzig 1860, s. XIV— VI,

Timarit VIU. Bkv, 1887, s. 93-95.

1407. AM. 564 b, 4to. Pap. 20,y x 16^r. cm. 18 bl. Tospaltet (med undt.

af bl. 1^). 17. århs slutning. Skr. af præsten Jon Torfason.

Stærkt ornamenterede initialer.
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„Sagan/7 Aff t^orde Hr|edu".

Efter sagaens slutning hl. W er bladets nedre halvdel hort-

sJcåren og hl. 18^ overMæhet.

Herkomst og hist.: På et foran indsat blad har Arne Magnusson skrevet

„fordar Saga Hredu mutatis initiis Capitum"; dertil er for A. M. fojet

„ur bokum fem eg feck af S'"'' Olafi Giflafyne å Hofi i vopnafirde".

Benyttelse og beskr.: Nordiske Oldskrifter VI.

1408. AM. 564 c, 4to. Pap. 20^^ x 16 cm. 3 hl. 17. århs slutning. Skr.

af Arne Magnusson. Bl. 3" ubeskrevet.

Draumvitranir.

Bergbiiapåttr (slutningen, fra „onyt mikit", og denne over-

streget), Kumlbiiapåttr og Draumr |>orsteins SiSu-Hallssonar.

Herkomst og hist.: Ifølge den gamle katalog må det antages, at disse stykker

ere afskrevne efter det pågældende membranblad af Vatnshyrna i AM. 564 a,

4'". — Synes efter sin ydre beskaffenhed at have hørt sammen (eller være sam-

tidig) med AM. 555 h, 4^^.

Benyttelse og beskr.: Nordiske Oldskrifter XXVII, s. XV—XVI.

1409. AM. 564 d, 4to. Fap. 19^ x 15,7 cm. 10 bl. C. 1700. Bl. r ud-

streget og overklæbet.

„Sagan/7 af t>6rde Hrædu".

1410. AM. 565 a, 4to. Pap. 20,h X 16,7 cm. 26 bl. 17. århs slutning.

Præsten Olafur Gislasons hånd.

„Saga ap t>orgeiri Håvarfsyni oc l^ormodi Berfsafyni".

Efter sagaens slutning bl. 26^ er bladets nedre halvdel hort-

skåren og bl. 26^ overklæbet.

Herkomst og hist.: På et foran indsat blad, der galder så vel dette som det

følgende nr, har A. M. noteret „Ur bokuw fem eg feck af S"" Olati Girialyni

a, Hofi i Vopnafirdi".

Benyttelse og beskr.: Gronl. hist. M. II, 260.
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1411. AM. 565 b, 4to. Pap. 20,s X 10,a cm.. 21 hl. 17. århs .<flutninff.

Præsten Olafur Gislasons hånd. Bl. 21 tilsat for Arne Mag-

nusson, bl. 21*' uheshrevet.

Viga-Glums saga („Hier Byriar Glums f6gu").

Foran sagaefis begyndelse er den øverste del af bl. 1*" over-

Uæbet, ligesom selve overskriften (med samtidig hånd) udgøres

af en indklæbet bladstrimmel.

Herkomst og hist.: Se foreg. nr.

Benyttelse og beskr.: Isl.sogur II, Kph. 1830, s. 9; tsl. Fornsogur I, Kph. 1880.

1412. AM. 566 a, 4to. Pa2). 21 4 X 16,3 cm. 32 bl. C. 1700. Skr. af

Asgeir Jonsson. Bl. 32" ubeskrevet. Ved påskrifter med yngre

hånd i nedre margen ere på tre steder (bl. 10^, 14", 18") lakuner

i originalen angivne.

Fostbrædra saga.

Beg. defekt med ordene „Nu fkal fegia fra ^ormo9i".

Herkomst og hist.: Af to AM«^" notitser, på forsatsbladet og i marginen bl.

I*", fremgår, at dette brudstykke er en afskrift „Ex Membrana in 4'° Biblio-

thecæ Regiæ".

Benyttelse og beskr.: Fostbrædra saga, Kph. 1822; Gronl. hist. M.II, 259—60.

1413. AM. 566 b, 4to. Pap. 21 3 X 16,0 cm. 52 bl. C. 1700. Skr. afAsgeir

Jonsson og (bl. 1—8) Arne Magnusson. Marginal-varianter med

yngre hånd.

„Saga pormoAar
\
oc forgeirs".

Ender defekt „helldr ftoz allt".

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„ex membrana meå in folio (o: AM. 132, fol), vantar nærri halta aptau vid".

Benyttelse og beskr.: Gronl. hist M.II, 256; Fostbrædra saga, Kph. 1822 og

Kbh. 1852 (Nord. Oldskr. XV).

1414. AM. 566 c, 4to. Pap. 21,r. X 76> em. 04 hl. (fol. 1—(13 -f 4.?''^;. Skr.

1705. Gisli Gudmundssons hånd (fra Raudilækur). Helt igennem

rettet med en anden, men samtidig hånd.

»4 6. 89
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Fostbrædra saga („Hier Byriaft Sagan« ap J>orgeire |

Havarfsjne og ];>ormode kolbriinafkallde").

Herkomst og hist.: På en tilhørende seddel angiver Arne Magnusson, at denne

saga „er ritud .1705. epter bok i folio fra Syfluraanninum Olafi Einars-

fyne". I marginen bl. 33" har A. M. noteret, at et stykke bl. 23«—29r er

(antageligvis i originalen) „merf spånnyrri vidvænings hende".

Benyttelse og beskr.: Gronl. hist. M. II, 260—61; Fostbrædra saga, Kph.1822.

1415. AM. 567, 4to. I—XXVI. Pery. Fragmenter af forskellige håndskrifter

af 'Fabulosæ Islandorum Historiæ' (ifg. den gi. katalog).

I. 17^5 X 13^3 cm. 4 hl. 15. årh. Svage spor til farvede

initialer og overskrifter. Skriften tildels stærkt slidt., vistnok ved

bladenes anvendelse til indbinding.

Indhold

:

1) Bl. 1—4'. Adonius saga.

Bl. 1 beg. „[Ljod^zA; k.onungv heper fkipa^ finv hde", ender

„hordu pætwr j lopt upp".

Bl. 2 beg. „(li)epdi eckv athapft", ender „pe^si tidende pe«".

Bl. 3—4' indeholde sagaens slutning fra „fkiot^ daudawf

embeti".

2) Bl. 4"^-^ Blavus saga ok Viktors („hier hef[ft] faga

pe*2a blavuf ok [v]iktors") — sagaens begyndelse til „hvat hawf

nap[ii]
I
uen. pram".

På to tilhørende sedler kalder A. M. 1 Adonias saga.

II. 24^ X 17,4 cm. 6 bl. 14. årh. Spor til røde over-

skrifter og initialer. Bl. 2^ 3 og 6 ere beskadigede ved be-

skæring; også de andre blade (mindst bl. 5) have lidt, ved hen-

smulren af pergamentet og lign.

Indhold

:

1) Bl. 1. Bovers saga. Fomsdgur Stidrl. s. 257^^—60'^.

2) Bl. 2—3. Remundar saga.

Bl. 2 beg. „. . . gum Y[ar] ein[w] gier hmim[n]", ender

„perta gull gap mer etgi plagd kona helldr . .
.".

Bl. 3 beg. „kranki kcrru ma(/r", ender „ep per megit

harm ypir".

46
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3) Bl. 4—5. Elis saga.

To hrudslyhlær svarende til ud//, s. 04"— 71* Ofj s. 130"—

133"".

4) 61. 6. Bærings saga.

Fornftogur Sudrl. .v. 86^^—89^''.

Bl. 1^ har A. M. i nedre margen antegnet „fra S' Snorra Jonsfyni
1721". Bl. 5'; øvre margen, findes en tilskrift (c. 1600) til hæderlig dande-

kvinde Vilborg J>orstein8d6ttir.

III. 20,6 X 14,3 cm. 2 bl. 15. århs bey.

Indhold:

1) Bl. 1. Drauma-Jons saga.

Beg. „[fem] pu ert vaiir", ender „Nv lida fua dag".

2) 61. 2. Af dauda ok kongssyni.

Jtsl. Æventyri s. 205—8.

IV. 24 X 17,6 cm. 3 hl Tospaltet. 15. årh. Bladene

ere beslcadigede ved slid, af hl. 1 er øvre del samt næsten hele

ydre kolonne hortsMren.

Indhold:

1) 61. 1. Grims saga lodinkinna.

Beg. „. . •
I
feU han [daud ludr]", ender „tirarlaufa XII",

Fornaldar sogur Nordrl. II, s. 148—55.

2) 51. 2—3. Orvar-Odds saga.

Bl, 2 beg. „tidendi hapa pc^r bædi aplad", ender y^^yrer

lawdmu oh drepa", ib. 195—203.

Bl. 3 beg. „ pig gera pad fem uel er uil ek ok",

ib. 238, bl. 3" tildels ulæseligt.

V. 17,t X 12 cm. 8 hl,. 15. århs slutning. Bl. 3—8 ere

beskadigede ved hcnsmulren langs ryggen, særlig oventil. Fiist og

her yngre marginalanUgnelser.

Indhold:

1) Bl. 1-6'. Norna-Gests t)åttr.

Slutningen fra „Sidan dmp sigurdr paa pépni ok Reg^n",

Fornaldar sogur Nordrl. ], s. 829.

2) Bl. 6'— 8. Orms påttr Storolfssonar — vistnok med

særlig hånd.
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Til „og vewder vm heyi»v", FMS III, s. 209.

I øvre margen bl. 6^ er med en samtidig hånd skrevet „fancta, renewa".

VI a—(i. Brudstykher af to håndskrifter.

Adonius saga.

a 21 X 16 cm. 2 hl. 15. årh. Spor til røde initialer og

overskrifter. Ydersiderne af de to sammenhængende blade stærkt

slidte.

Bl, I"" heg. „eina vel ftora hall", bl. 2'' ender „geyfilega

at vollaff (?) ok few peir mætazt". Mellem disse mgl. ad-

skillige Hade.

^. 22,4 X 18,5 cm. 1 bl. Tospaltet. C. 1400. Beskåret

langs indre og nedre margen.

Beg. „. . .
I
helldu hann til mkts.^, ender „at hon hafi

nauckwrn tima unnt".

På et til ^ hørende omslag har A. M. antegnet „Eg feck l)ad 1721.

fra S"" Snorra Jonsfyne".

Vn. 18,8 X 14.3 cm. 2 bl. C. 1400.

Bevers saga.

Fornsdgur Sudrl. s. 213^^—216**.

På en tilhørende seddel har A. M. antegnet „feinged 1726. i Febr.

hia Monfr Odde Sigurdzfyne".

Vni. 18,7 X 13,5 cm, 1 hl. G. 1500. Slidt og beskadiget,

navnlig ved nedre yderhjorne.

Biavus saga ok Viktors.

Beg. „glvtn kongs fonar med uonån vmftilliwg", ender

„fkilft 'pessi lydu2".

IX. 19,5 X 13,s cm. 3 bl. 16. århs beg. Stærkt be-

skadigede; af hl. 3 er ydre halvdel bortskåren.

Clarus saga.

Udg. s. 8'-4^^ 8^^—10^^ 13''—15^'.

X. 20,5 X 14,2 cm. 1 bl 15. årh. Indre margen bort-

skåren.

Elis saga.

Se udg. s. XV.

Hi*
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XI «—^. Brndstyhhcr af to håndshrifter.

Gongu-Hroifs saga.

a. T7,i X IBfl cm. 2 bl. 14. århs sid.'ite halvdel. Af hl.

2 er mere end ydre halvdel hortskdren, hl. 7 har nogle mindre

beskadigelser.

Beg. „fon hoor gelh", ender „prffir menn po20 i lid med

hrolfi ok"", udg. s. 831—40.

/?. 17,8 X 14fi cm. 2 ht 15. årh. Ydersiderne stærkt

slidte og tildels ulæselige.

Bl. 1 går fra sagaens begyndelse {med tilhørende indledning)

til „huw var jajnaw me<?", udg. s. 240; hl. 2"" beg. „ydi giora.

Wil eg kv«giora ydwr", ib. 257.

På en tilhørende seddel meddeler A. M., at han har fået
fi

„Fra
S-- Snorra Jonsfyne 1721."

XII. 21 X 12,a cm. 2 bl. C. 1500. Beskadiget ved bort-

skæring af bladenes ydre del.

Håkonar påttr Hårekssonar.

Beg. „kowgi oU aa einw haatt", ender „allfc at eiwu hauggwr

hann hvorfv", FMS XI, 429—34.

Xm. 17,7 X 13^ cm. 4 bl. 15. årh.

Hektors saga.

Bl. 1 beg. „svo moåur at hann hixti", ender „han/i fki|lur".

Bl. 2 beg. „ttl tekizt", ender „j emu haug/yi fla p<c".

Bl. 3 beg. „bader famaw", ender „fko2ti paj eigi pagiann".

Bl. 4 beg. „vert mn mmar i prottea", ender „ew j:?r< pn

lidi atti at rada . . .".

XrV u—y. Brudstykker af tre håndskrifter.

Saga Gautreks konungs ok saga af Hrolfi konungi Gaut-

rekssyni.

a. 24,8 X 16,a cm. 1 bl. G. 1400. Foroven og -neden

nogle mindre beskadigelser.

Fornaldar sogur Nordrl. III, s. 104—8.

/3. 18,7 X 15,3 cm. 1 hl C. 1300. Spor til røde over-

skrifter og initialer. Bagsiden tildels ulæselig ved slid, bladet
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cndtidcre beskadiget ved huller, hesJcæring forneden og hortshering

af småstykker foroven.

Ih. 175-79 (ff.).

y. 20 X 14 cm. 5 bl C. 1400. Forskellig farvede ini-

tialer. Bl. 2—5 ere beskadigede ved slid, beskæring og indsnit;

bl. 3 er skåret i to dele ovenfra og nedefter og navnlig ydre del

beskåren foroven, af hl. 5 er noget bortskåret langs ydre margen.

Bl. 2—3 ere overførte fra AM. 667, 4^.

Sml. ih. 8—14, 127—30, 135 ff., 150—56, 173—76.

Ifg. Fornaldar sogur Norbrl. III, s. VII skal A. M. på en nu for-

svunden seddel have benævnt a |)åttr af Gjafa-Ref ok Dalafiflum.

XV. 22 X 14,7 cm. 1 hl. 15. århs 1ste halvdel. Bl. i"

stærkt slidt. En mindre beskadigelse øverst til hojre.

Kirjaiax saga.

Beg. „faungua. Nu koma pe^r i hollma", ender næsten

ulæselig.

XVI. 21 X 6,4 cm. 1 bl. Tospaltet. 14. århs slutning.

Spor til farvede initialer og røde overskrifter. Brudstykke af

bladets ydre kolonne, beskåren foroven og på hægge sider.

Bl. 1'. Gibbons saga — sagaens slutning fra „(sk)illder en

brynioj slitna".

BL I"". Konrads saga — fra sagaens begyndelse til „[li]yg-

gmdi var eda br?gduife eda ttl m".

XVn a—y. Brudstykker af tre forskellige håndskrifter.

Mågus saga.

a. 18 X 12,s cm. 4 bl. 15. årh. Sorte initialer. Bl. 3

beskåret langs ydre margen. Af bl. 4 et lille stykke bortrevet

øverst til hojre. Mindre beskadigelser ved slid og lign.

. Bl. 1—2 beg. „ok kona all væn", ender „ok fuajar onguo

Emar", Forns. Sudrl. s.
5^o—8^^.

Bl. 3—4 beg. „pam ^ara ep hann pemgi", ender „huoit

hann fkylldi fta[w]dalzt'', ib. 29*^-32^'.

^. 20,2 X 17,4 cm. 3 bl. 15. årh. Af bl. 1—2 er nedre

del, af bl. 3 øvre halvdel bortskåren; af bl. 1 er kun den ryggen

nærmeste tredjedel tilhage.
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Bl. 1—2 heg. „vndan \id fma fveit", emlir „[en ^iri \)n

at]", Bragda-Mdgus saga, Kpli. 1858, s. 100—107.

Bl. 3 heg. „. . . \xann bad nv balldviiia p<egia", ender

y^^essir mmn", ih. 168— 69.

y. 23^5 X 16^ cm. 1 hl. 15. årh.

Beg. „til pess hafætif", ender „letter ei py« en hann ke/wr",

ib, 8—11.

y har Å.M. ifg. en tilhørende, seddel fået „fra M"^ Ormi Dadafyne 1721".

XVIII. 18,4 X 13,6 cm. 2 hl. 16. årh.

Nitida saga hinnar frægu.

Bl. 1 heg. „[F]Eb2ua2ms hiet kowgtt/", ender „pzn neinum

kowgi nii".

Bl, 2 heg. „Epter fuo talad", ender „ad huw kio2e hann ey".

På en tilhørende seddel bemærker A. M. „Komid fra S' Snorra Juns-

fyne 1721."

XIX a—y. Brudstykker af tre forskellige håndskrifter.

Remundar saga.

a. C. 16,6 X 14,7 em. 2 hl. 15. århs sidste halvdel. Stærkt

hensmulrende hlade, af hvilke kun nedre del er bevaret.

Bl. 1 heg. „. |
.

|
.

|
.

|
.

|
d2ecka nv glader ok kater", ender

„fidaw Remiind heisara sow".

Bl. 2 heg. „. |
.

|
.

|

peiva, heftar fko2ti pa etgi^, ender

„sæ2der aller nalega til oHpif ok"".

^. 20,5 X 15 cm. 4 hl 16. årh. Spor til røde initialer

og overskrifter. Til dels ulæselige på grund af slid. Af hl. 4

er ydre del hortskåren.

Bl. I'' heg. „ad leykwr hia ^vi ftm", ender „en pv giorer

epte»* hen?2e li".

Bl. 2 heg. „pa mer hdddi gull og filp^r", ender „enw vel

muw en ve2da".

Bl. S"" heg. ^ok epter litin i\nin lidin", ender „I gegnum

en kongsfon vard . , . fon".

Bl. 4' heg. „. .ftinnuw fkygdum futrdu;»", ender „[he]y2rr

gud fkiott vo2a bæn pviai ....".

Om bl. 1—2 meddeler A. M. på en indlagt seddel „petta blad var

utanum bok er att hafde Magnus Magnufrou a Eyre i Seidisfirde".
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y 20^6 X 15 cm. 2 hl. 14. århs slutning. Vistnok samme

håvd som AM. 567 XVI, ^^. Gennem hægge hlade ere horede

tre under hinanden anbragte huller. Spor til farvede initialer.

Indersiderne slidte.

Bl. 1' beg. „. . . lykr svo ^essQ fte^no".

Bl. 2"" etider „kalla alier med eine rauddo".

XX a— (i Brudstykker af to håndskrifter.

Sigurdar saga pogla.

a. 16^5 X ll,n cm. 1 hl. 15. årh.

Beg. „fnemma heimaw pm kimv afkinvw", ender „Sidan

lætwr hvn klæda".

§. 24fi X Ki.H cm. 1 hl. 16. århs heg. Beskåret langs

indre morgen. På forsiden er skriften næsten ulæselig.

Bl. 1' heg. „fynir faxa [kowgs]", ender „oc litwr Reidugliga

til yiXhialms og
|

, .
."

XXI. 16 X 11,9 cm. 6 bl C. 1600. Skrevet på perg.,

der tidligere har vædret benyttet i et latinsk ritualhskr.^ og hvor

spor af den oprindelige skrift endnu ses. Uøvet og gnidret

kursiv, bl. 6 tildels ulæseligt, af hl. 4 er ydre halvdel bortskåren.

Forskellige mindre beskadigelser.

Sturlaugs saga starfsama.

Beg. „pe//- poftbaædur i hoUina", hl. 5 ender „pwmt kenna

mvn".

XXn. 16^4 X 11,9 cm. 3 bl. 15. århs sidste halvdel. Af

bl. 1 og 3 er nedre hjorne til hojre bortskåret, hl. 2 har mistet

indre halvdel og er endvidere beskåret foroven og nederst til hojre.

Tristrams saga hin meiri.

Bl. 1 og 3 ere aftrykte i Ann. for nord. Oldk. 1851, s. 82

-89 og i „Saga af Tristram ok Is6nd% Khh. 1878, s. 201—13;

bl. 2, der er overført fra AM. 667, 4'% svarer til denne udgaves

s. 28^—3U _^

XXIII a

—

^. Brudstykker af to håndskrifter.

Vilhjålms saga sjods.
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«. 25fi X lB,i cm. 1 hl. 15. århs 1ste Judvdel. Beskåret

på hægge sider.

Beg. „kvikvenda feiger menon'*, ender „mille margra

liuiidra[d]a meciUa".

^. 18,3 X 15,7 cm. 2 bl. 16. årh. Af hl. 1 er ydre tredje-

del bortskårcn.

Bl. 1 beg. „|>ar tocum vier nu til maalz", ender „ap fkipuw

ok yar par".

Bl. 2 beg. „Nu ez frm vier munuw", ender „Enn man^tafef

kunne fo kæwligt flag ad".

XXIV. 21,2 X 17 cm. 4 bl. 15. årh. Bl. 2—4 vise spor

af, at pergamentet har været benyttet én gang for, som del af et

latinsk ritnalhskr. Bl. 2^ er skriften på et enkelt sted stærkt

slidt.

|>orsteins saga Vikingssonar.

Bl. 1 går fra sagaens begyndelse til „'W2cingr hra lit \tt'*,

Fornaldar sogur Nordrl. II, s. 383—89; en smal rand af det

hermed sammenhængende blad er bevaret, og her ses enkelie bog-

staver.

Bl. 2—4 beg. „fpy2 hui", ender „at hann fl(akti)", ib.

402 -16.

I marginen findes personnavne og lign. fra 17. årh.

XXV. 18,6 X 15 cm. 2 bl. 15. årh. Stærkt beskadigede.

Af bl. 1 er kun en stump nederst til venstre tilbage, bl. 2 er

beskåret på den øvre del nærmest ryggen og har et hul længere

nede.

Af |)rimr pjofum i Danmork (Af Bl, Verra ok Versta).

Beg. „[Ljitlo lidar kom bowdi td liM.spreiv", ender „vhI

imc [en] yid leitud", Isl. Æventyri I, s. 280—6*5.

XXVI. 19 X 14,(i cm. 1 bl. Tospaltet, lå. århs sidste

halvdel. Beskåret ved de øvre hjorner; namdig V stærkt slidt.

Af Grega.

B(g. „. . . few \mt brrp gap".
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Pd to tilhørende seddelnotitser meddeler A. M. nogle brudstykker af
indholdet og erklærer, at han ikke véd, til hvilken „fabula" dette blad skal

henføres.

[4 binde Cif Saulus saga ok Nikanors cre herfra overførte

til AM. 162 G, fol]

Benyttelse og beskr.: II) Elis saga, Heilbr. 1881, s. XIV, Fornsogur Sudrl,

Lund 1884, s. CLXXXVIII, CCXXXIII; III) hl. Æventyri I, Halle 1883,

s. XXVI; IV) Fornaldar sogur Nordrl. II, Ant Rasses I, 92; Orvar-Odds

saga, herausgeg. v. B. C. Boer, Leiden 1888, s. VI, LII; V) Fornaldar sogur

Nordrl. I; VII) Fornsogur Sudrl, s CCXXXIX; IX) Clarus saga, Lund
1879; X) Elis saga s. XV; XII) FMS XI; XIV) Fornaldar sogur Nordrl

III; XVI) Fornsogur Sudrl s. CLV; XVII) Fornsogur Sudrl. s. CIV flg.

CVIII; XXI) Fornaldar sogur Nordrl III; XXII) Ann. for nord. Oldk.,

Kbh. 1851, Saga af Tristram ok Isond, Kbh 1878; XXIV) Fornaldar sogur

Nordrl. II; XXV) IsL ÆvetHijri I, s. XXVI Sml Arkiv for nord. filol. III

160 (hvor numret fejlagtig citeres som 667, 4^"), 379; J. porkelsson, Om digt-

ningen på Island i det 15 og 16. årh., Kbh. 1888, s. 164, 172, 175, 178, 301.

1416. AM. 568, 4to. Pap. C. 19 x 15,^ cm. 229 hl. 17. årJis 1ste halvdel.

23 fragmenter, af hvilke 1—20 må antages at have hørt til

t
samme codex. Bladene ere i hbj grad beskadigede og på alle

lianter formindskede ved hensmidren.

Indhold:

1. Egils saga Skallagrjmssonar. 36 bl. incl. Ho£u91ausn;

sidste side ubeskreven. Overskrift ses nu ikke.

2. Vatnsdæla saga. 10 hl. Sidste side ubeskreven. Over-

skrift ses mi ikke.

3. Kjainesinga saga. 9 hl. og c. lO linjer af den flg. side.

Ulæselig overskrift.

4. Jokuls påttr Buasonar („[Hjea fylger Sagan af Jokle").

6. |>orsteins saga bæjarmagns („HIbr Byriaz Soguna af

|>orfteine Bæiarmagn"). 5^2 ^^•

6. Nikolas saga leikara. i^Va hl- Overskriften tildels

ulæselig.

7. Nitida saga hinnar frægu. 5V2 ^/- M' overskrift ses

intet spor.

8. '[Vigjiundar saga', u bl.
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9. Fridpjofs saga. .5 hl. Overskriften tildels ulæselif/. Sidste

side optagen hovedsagelig af et register over indholdet af codex

i dens helhed.

10. t>6rdar saga hreéu („Sagan af |>ORde Hred[u])". 8 bl.

Ender defekt

11. Kréka-Refs saga. ii'/s ^^- Begynder defekt; ender med

en vise ow Kråka-Uefr.

12. Bandamanna saga. 7V2 hl. Af overskrift ses intet spor.

13. Orms påttr Storblfssonar. 4 bl. Af overskriften ses

kun enkelte rester.

14. Håvaråar saga Isfirdings. !J bl. Overskriften er kun

delvis bevaret.

15. 'Um bardaga kongs Christians' (4da). 4 bl. Islandsk

beretning om Kalmar krigen; synes både at begynde oy ende

defekt.

16. 'Historia um Helenam dbttur kongsins i Constantin-

opel'. 1J2 bl.

17. Saga af Oktavianus keisara ok sonum hans Flores

ok Leo. 20 bl. Overskriften er kun ufuldstændig bevaret. Sidste

side opr. ubeskreven.

18. Hålfdanar saga Bronufbstra. s bl. Begynder og ender

defekt.

19. Tiodels saga. 3^U bl. Overskriften kun delvis bevaret.

20. 'Um tiiburd i Constantinopei'. ^U ^>^'- Ender defekt.

21. Prédikun. 2 bl. Begynder og ender defekt.

22. Græniands saga Gudbrands (»oriåkssonar. 20 bl. Be-

gynder og ender defekt.

23. Landnåmabok. Lævningrr af 4 hl. Beg. og ender defekt.

Herkomst og hist.: Pd det til 9 hørende „Regifcm wppa sogui e: i {jefsaii

bok standa" an/øres 1—19, i samme orden som her., men endvidere mellem 9

og 10 „[AflF] Onunde triefot, Ghetters Saga" og mellem 17 og 18 „. . . nojs

(Saulus og Nikanors?) Saga", hvilke nu ikke findes her. 20 er i registret ikke

specificeret; 21—23 have næppe opr. hørt til samme codex som de øvrige

stykker. En indlagt seddel bærer med Arne Magnussons himd ordene „Fra

S"" Arnå å Brecku". Sidste side stykke 17 læses navnet „Pall .Jonsron med E lii".

/ den gamle katalog står ved Grettis saga og ved et ligeledes til dette nr

hørende Grettis sogn fragment in 8. „def. 1848".

Benyttelse og heskr.: 1) Egils saga. Khh. 1886—88, s. XXVII; 2) Vatnsdæla

saga, Kbh. 1812; 3-4) l'sl. sogur II, Kbh. 1847; S) Nord Oldikr. XXVII;
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9) Fornaldar sogur Nordrl. II; 11) Kroka-Refs saga, Kbh. 1883, s. VIII; 13)

Nord. Oldskr. X; 14) Nord Oldskr. XXVIII; Fornaldar sogur Nordrl ni.

117. AM. 569 a, 4to. Pap. 16,6 X lO,« cm. 12 hl. 18. årJis heg. Bl.

7"

—

8, W ubeskrevne.

„t>orgeirs Rymur [Stiakarhåfda]" — det sidste ord tilfåjet uf

Arne Magnusson.

Brudstykke (bl. 1— 7^') med indblandet prosa.

Bl. 9—13, der ere skrevne for A. ilf., indeholde indledende

oplysninger til rimernes forståelse: a) „|>etta vantar

framan« vid
|
Relationena", b) „I m'inu ungdæmi hefe eg

|

heyrt fras6gn nockra um
|

|>02gei: Stiakarhopda" osv., med

den egenhændige overskrift „AMagnæus".

Benyttelse og heskr.: Isl. pjobsogur J, 164—65; J. porkelsson, Om digtningen

på Island i det 15. og 16. årh, Kbh. 1888, s. 139.

1418. AM. 569 b, 4to. Pap. 21,2 X 10,, cm. 4 bl. 18. århs heg. Skr. for

Arne Magnusson. Bl. 4" ubeskrevet.

Grims saga Skeljungsbana.

Af det opr. ubeskrevne bl. 4 optages fem linjer af en egen-

hændig notits af A. M. om usandsynligheden af, at fortællingen

nogensinde har været en skreven saga.

Herkomst og hist.: Efter fortællingens slutning meddeler A. M. „|>etta tyrr-

skrifad coinmuniceradi mier Jon Saluge Eggertsfon, i Kaupenhafn: og er

l)etta framanfkrifad ritad epter hans eigen hende. — Arne Magnufson".

Benyttelse og beskr.: Isl. pjobsogur I, 245—47.

1419. AM. 569 c, 4to {en tid indlemmet i Addit. 40, 4to). Pap. 19,6 X 16,h

cm. 9 bl. G. 1700. Skr. af præsten Eyjolfur Jonsson. Bl.

2" ubeskrevet.

Indhold:

1) Bl. 1—2. „Inntak or søgopætti af |
loni Upyolanda kongi"

— efterfulgt (hl. 2"-) af nogle oplysninger om fortællingens

hjemmel, underskrevne „E. I."

2) Bl. 3 -y. „Inntak or Søgopætti af aasmundi
|

Flagda-

geæpo''.
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Ben gamle katalog tilfojer „it: Er par Rima hiå in 8'° af

sama Afmunde", men denne mangler nu.

Benyttelse og benkr.: Isl. pj66sdgur J, 284—85, sml. 171—79 (citeret som

Ådd. 40. a. 4.).

1420. AM. 569 d, 4to (en tid indlemmet i Addit. 40, 4to). Pap. 19^ X 16 cm.

13 hl. 18. årh.'! heg. Afshr. for Arne Magnusson.

„Sagan af Veftfiarda grime" — overskriften tilfojet med en

særlig hånd.

Bl. 10 -- 11 findes oplysninger om fortællingens hjemmel,

bl. 12—13 anmærkninger af Arne Magnusson (også i afskrift).

Benyttelse og beskr.: fsl. pjodaogiir I, 167—70 (citeret som Add. 40. a. 4.).

1421. AM. 570 a, 4to. Perg. 18,s X 13,6 cm. 27 hl. 15. århs sidste halvdel.

Forskellig farvede overskrifter og initialer. Bladene have tildels

lidt af fugtighed og ere særlig øverst til venstre hensmulrende.

Bl. 25 er heskåret langs indre margen, hl. 27 forneden. Defekt.

Indhold:

1) Bl. 1—6. Adonius saga (ulæselig overskrift).

Fra sagaens begyndelse til „me^/ fmww eaendum
|
id fpawia

l[ands]''. Efter hl. 1 og bl. 5 mangler et hl.

2) Bl 7— 13\ Hrolfs saga Gautrekssonar.

Beg. „ep i^ess pyipti V2r', Fornaldar sogur Nordrl. III, 126,

og går til sagaens slutning. Efter bl. 8 og hl. 9 findes lakuner

svarende til udgavens s. 186—66 og 171—75.

3) Bl. 13'— 20', Flovents saga (ulæselig overskrift).

Efter hl. 14, 18, 19 findes lakuner.

4) Bl. 20'—25. Håkonar saga Ivarssonar („luer byjiar

fogv fr« hakojni jvadV/ne").

Ender defekt; lakune efter bl. 21, 23, 24. Aftrykt hos G.

Storm, Snorre Sturlassons HistoriesJcrivning, s. 236—59.

5) Bl. 26—27. Saulus saga ok Nikanors.

Bl. 26 be(f. „ok hier med ikrifar hanw", ender „fvmer

pleyia gnotinv ok".

Bl. 27 heg. „xiij alna lawgt fpiotfkapt", etider „pewna hialm

hafdt att daziMw".
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Herkomst og hist.: Bertil høre tre seddelnotitser af Arne Magnusson. Ifølge

disse har han fået 1—S og en del af 4 „af Monfr Bryniolfi fordarfyne 1705",

resten af 4 samt 5 er kommet „fra Gudmundi Steinsfyne Skolameilbara å

Holum 1721".

Benyttelse og beskr.: 2) Fornaldar sogur Nordrl. III; 3) Fornsogur Sudrl

CXCV; 4) G. Storm, Snorre Sturlassons Historieskrivning, Kbh 1873.

1422. A3I. 570 b, 4to. Perg. 18 2 X 13 cm. 11 hl 15. århs sidste halvdel.

Sorte initialer. To forskellige hænder. Skriften er tildels temlig

udvisket; bl. 9 findes mindre beskadigelser.

Remundar saga.

Bl. 1—8 be(/. „pegMrd p/n pe«w mann fiolda", end. næsten

ulæsl. i det med „|>effv næft koma marger hopdiwgiar til hildif

heiwf" begyndende kap.

Bl. 9—11 beg. „fa c. komuzt uwdaw", end. „at konungr

lopi fewdi".

Herkomst og hist.: Ifølge den første af de under AM. 570 a, 4^" omtalte seddel-

notitser har A. M. fået disse fragmenter sammen med de øvrige af Brynjolfur

pordarson erholdte.

1423. AM. 571, 4to. Perg. 18 e X 13,s cm. 12 hl. 16. årh. Simr til røde

overskrifter^ flerfarvede initialer. Fragmentarisk og på enkelte

blade mindre beskadigelser.

Indhold:

1) Bl. l-3\ Alaflekks saga.

Bl. 1—2 beg. „Kowgur mælti^, ender „petta likade ollum".

Bl. 3 beg. „enw er hann fa" og går til sagaens slutning.

2) Bl. 3^—6. Håifdanar saga Bronufostra (ukesl overskr.).

Bl. 3''—4 går fra sagaens beg. til „og piarhlut.", Fornaldar

sogur Nordrl. III, s. 566.

Bl. 6 beg „h. og var ecki puiKkt", ender „ganga vikingaa",

ib. 582-88.

8) Bl. 6. t>orsteins saga bæjarmagns.

Beg. „howMm giapeznar", ender y^^iri pui herade er grunder**,

FMS III, 180—84.

4) Bl. 7—12. Grettis saga.

Bl. 7—10 beg. ,,fa er Gretti ftod meft augu ti7", end. „og

feinckade", Nord. Oldskr. XVI, s. 38—50.
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Bl. 11 heg. „Gjettir afmuudarfoj* kom f»f?tta famar", end.

„etia faman og atle"i ih. 05— 68.

Bl. 12 hey. „ap pui pzciazt -menn uita", ender „ad koma

heim pa", »6. 7.'>—79.

Hei'komst og hist.: Pd en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson optegnet

indholdet og tilfojet „forfteinn SigurdzCon leck l)etta 1711. af Jone, syne

S' Magnuff Havardzfouar a Defiarmyre. Jon byr i Jorvik a Utmanna-
fveit, og meinalb hann Ijeffe bl6d feinged hafa hia fedr finum".

Benyttelse og beskr.: 2) Fornaldar sogur Nordrl. III.

1424. AM. 572 a, 4to. Pap. 20,3 x 16,i cm. 8 hl. 17. århs sidste halvdel

Inferlinear- og marginal-varianter tilfilede af Arne Magnusson.

„S6gu[)åttu2 af Armunde Alrekrsyne
| fem kalladift Sebba-

fostri".

/ afskriften er en lakune antydet.

1426. AM. 572 b, 4to. Pap. 21,2 X 16,s cm. 13 hl. 17. årh. Bl. 1 (titel-

blad) og bl. 12 mindre format, bl. 13 senere tilfojet.

Indhold:

1) Bl. 1—12 (V uheskr.). Asmundar [Jåttr Sebbafostra

(„Hier fkripjast fogu pa|ttur ap Af|miinde Seb|ba poftra ur
|

fogunne ap Hr|inge ok Trig^|va").

/ afskriften er en lakune antydet.

2) Bl. 13 (skr. af Arne Magmisson). Hrings saga ok

Tryggva.

Slutningen fra „fpurdizt pa at Hertryggr konungr".

Efter den under 1) anførte titel stå følgende overstregede ord „Jtem
lytid ærin tyr ar Toka Tokfini" (sål.); den tilsvarende fortælling har

dog aldrig været indlemmet i dette nr.

Benyttelse og beskr.: 2) Arkiv for nord. filol. III, .377; J. porkelsson, Om
digtningen pd Island i del lo. og 16- årh-.^ Kbh. 1888, s. 160.

1426. AM. 572 c, 4to. Pap. 20,^ X 17 cm. 14 hl. 17. årh.

Indhold:

1) Bl. 1'. Gunnars saga Keldugnupsfifls.

Slutningen fra „podur fynt/m poi vandræde".
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2) Bl 1-—10^ „Sagan ap kroka Rep".

3) Bl. 10"— 14. Hrings saga ok Tryggva.

Fra sagaens begyndelse til „ad vinna
|

pad" (i kap. 7).

Benyttelse og beskr.: Kroka-Uefs saga, Kbh. 1883, s. VIII; J. porkelsson,

Om digtningen på Island i det 15. og 16. årh., Kbh 1888, s. 160.

1427. AM. 572 d, 4to. Pap. 21 x 16,^ em. 4 hl. 18. århs beg. Skr. af

Arne Magnusson. Aben plads til betegnelse af ulæselige steder

i originalen. Af bl. 4 er kun én linje beskreven.

Æfintyri (af Åsu alvænu o. fl.) — fragm.

Begynder og ender defekt.

Herkomst og hist. : Få en tilhørende seddel har Arne Magnusson noteret „t)etta

Itendl å fyrfta blade i einni minne Rimnabok a pergamewt".

1428. AM. 573, 4to. Ferg. 18,h X 18,7 cm. 63 bl. 14. årh. Forskellig

farvede initialer. Forskellige hænder. Af bl. 24, der har lidt

ved beskæring langs ydre margen., er forsiden opr. ubeskreven.

Bl. 46—63, der ere skrevne med en særlig hånd, have en tid

været indlemmede i det store kgl. bibliotheks Thottske samling

som nr 1763, 4^. Defekt.

Indhold:

1) Bl. 1—23, Trojumanna saga.

Beg. defekt „er pv vart med pep2 minvm" og har endv.

lakuner efter bl. 2, 18, 20 — se Ann. f. nord. Oldk. og Hist.

1848 s. 28, 34—38, 58—62. 70—86.

2) Bl. 24—63. Breta sogur.

Lakuner forekomme efter hl. 25, 27, 38, 48, 62 — se ih.

110—12, 122—28, 186—90 og Ann. f nord. Oldk. og Hist.

1849 s. 86 90, 121. Bl. 63 ender codex defekt i begyndelsen af

Valvens påttr, som følger efter et slutningskapitel om kong Artus^

død, ih. 122—24.

Herkomst og hist.: I AM. 435 a, 4^'' bl. 144" angiver Arne Magnusson om denne

codex, som han kalder „mutilus et coufusus", at den er „kominn fra Biarna

Biarnafyne i Arnarbæle, nockurn part 1699. og nockud sidan 1703." Af en

foran indklæbet seddel ses det, at det er bl. 1—2 og 19—23, som A. M. har

fået fra BB 1703, „En» bokina hafde eg feinged nockriim arum t'yrr, af
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.lucuh Létljerg, ann han« af Biariia BianiaCyno, og hat'a |)a |)cs.ve blAd liiil

Biarna epter orded".

Benyttelfte og beskr.: Annaler for nord. Oldk. og Hist. 1848—49.

1429. AM. 574, 4to. Perg. 25 X 16 cm. 17 hl. 15. årh. Spor til røde

initialer; bl. 12^—15 ere initialerne senere optrukne med blæk.

Bladene ere beskadigede ved fugtighed, huller og rifter — særlig

bl. 1. Bl. 1—4, 16—17 ere defekte foroven , af bl. 14 er nedre

margen bortskåren. Fragmentarisk. Bl. 16—17 synes at være

palimpsesi.

Indhold:

1) Bl. 1—7. Bærings saga.

Bl. 1—4. Fra sagaens beg. til ^ok feg off, Fornsogur

Sudrl s. 94".

Bl. 5 heg. „. . tugwm ok er nu few pyr at "Qæringr er

kalladwr bezftwr", ender „hefna hroåur imnf ok pelaga minna",

ib. 96^-^—99''.

Bl. 6 beg. „Vmwdemm valed ap alliri (!) hird", ender „t/Z

lawdtiallda keiiara ok er", ib. 104^"—107^^".

Bl. 7 beg. „[E]n a petn enm pndiu nott", ender „ok pr<?lf-

adi hann pra ivo m«clum", ib. 110^"—113*^.

Bl. 5—7 ere ikke benyttede i Fornsogur Sudrl.

2) Bl. 8—15. Remundar saga.

Beg. „phanMm ok pfaltenm«", end. „j hewwar pr2du afionu

En gud fendi . .
.".

3) Bl. 16—17. Elis saga.

Beg. „dag at fkemta mier", end. „petr Ydhtalmr hleypa

nv vm plock heidingia"
.,
udg. s. 24—41.

Herkomst og hist.: Få en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson

„Bærings Saga komin fra S' Bryniolfe Olafsfyne il Halfe i Alftafirde 1711".

Ved bl. 9 er indsat en mindre AM"'' seddel med pd-ikriften „Ur Remundar
S6gu".

Benyttelse og beskr.: Fornsogur Sudrl. s. CLXXXVIIL

1430. AM. 575 a, 4to. Perg. 17,» X 13,b cm. 16 hl. 15. årh. Bladene, af

hvilke adskillige have mindre beskadigelser, ere tildels noget
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sværtede og slidte; et enkelt sted ses spor til reagens, et andet

sted (bl. 11*') er skriften senere opfrisket.

Indhold:

1) Bl. 1—8. Dinus saga dramblåta (fragm.).

Sagaens slutning fra „gi02t hapa. Ek man litla hnd par

du[eliazt]", dog med en lakune mellem bl. 4 og 5.

2) Bl. 9-16. Fleres saga ok Blankiflur (fragm.).

Ender defekt med ordene „sua at allt nkifpolk ikal jhia

vera enw"; mellem bl. 12 og 13 og bl. 14 og 15 findes lakuner.

Benyttelse og beskr.: Annaler for nord. Oldk., Kbh.1850 (hvor 2. findes trykt);

J.porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16. årh., Kbh. 1888, s. 169.

1431. AM. 575 b, 4to. Pap. 20^ x ^5« cm. 8 bl. 17. århs slutning.

'Sdgu|)åttur af
|
Dra/ma Jooni' — de to første ord skrevne

med selvlavede runetegn, oven over hvilke Arne Magnusson har

sat de tilsvarende latinske bogstaver.

Herkomst og hist.: Ifølge Arne Magnussons påtegning på et tilfojet forsats-

blad har han år 1714 i København erholdt dette hskr. (tillige med Njåls saga

og Bagnars saga lodbrokar, med hvilke det den gang var indbundet sammen)

af Bussæus, der kort i forvejen havde fået det af en ubenævnt, som A. M.
formoder, Andreas Stud.

1432. AM. 576 a, 4to. Pap. 21,3 X 17,a cm. 13 bl. 17. årh. Skr. af Einar

Eyjolfs.wn. Af bl. 1 er ydre hjorne foroven afrevet, endv. mangle

adskillige blade. Nederst bl. I"" har Jon élafsson fra Grv. skrevet

en indholdsfortegnelse.

'Extracta ur ymsum sogum'.

Indeh. uddrag af Egils saga (fragm.) ,
Hrålfs saga kraka,

Bosa saga (fragm.)., Kroka-Refs saga (fragm.), Har5ar saga

ok Holmverja (fragm.), Njåls saga, Bærings saga fagra,

Valdimars saga (fragm.), Viga-Glums saga (fragm.), Biia saga,

Jokuls påttr Biiasonar (fragm.), samt kapitelvis indholdsfor-

tegnelse til Eyrbyggja saga (fragm.), Biia saga, Jokuls påttr

Biiasonar, Viga-Glums saga (fragm.), Volsunga saga (fragm.)

og Ragnars saga, Hålfdanar saga Eysteinssonar, Gongu-Hrolfs

saga (fragm.).

47
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[Ifølge den gamle katalog skulde her fremdeles findes uddrag

af ^JJ[fe Ugga Syne, Eagnars Lodbrokar, Sigurgards Frækna",]

Herkomst og Mttt.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„l)efre bldd er(u) min, og hefur Einar Eyolfsfon gidrt ^q^^q extracta".

Benyttelse og benkr.: Fomaldar sdgur Nordrl. III (Herr. ok Bosa s.); Islsogur

II, Khh. 1847, s. XIV, LIV (Hard., Bua .«.); Forns. Sudrl. s. CLXXXVIII
(Bar.); Kråka-Befs saga, Kbh. 1883; Egils saga, Kbh. 1886—88, s. XXVIII.

1433. AM. 576 b, 4fo. Pap. 31,6 X 17 cm. 30 hl. (og sedler). C. 1700.

Skr. af eller for Arne Magnusson. Bl. 18 og 2S helt ubeskrevne.

Bl. 29—36 overførte fra Addit. 66, 4to.

Excerpta ur sogum og rimum.

Uddrag af og optegnelser om Sagan af Ambrosio og Rose-

munda, Andra rimur, Blomstrvalla saga, Jarlmanns ok Her-

manns saga, Konrå9s saga keisarasonar , Sigrgar9s saga,

Tristrams saga, Valdimars saga, ]3Jalar-J6ns saga, Amicus og

Amelius, Sagan af IJlfari sterka ok Onundi fagra, Ferakuts

saga, Fertrams saga ok Platos, Griseldis, Åsmundar rimur

ok Tryggva.

Benyttelse og beskr.: Blomstrvalla saga, lApsiæ 1855, s. XIX—XX.

1434. AM. 576 c, 4to. Pap. 16,7 x 10,e cm. 65 hl (ind. nogle uheskr.).

C. 1700. Hoved.fagelig .<tkr. af Arne Magnusson.

Excerpta ur sogum m. il.

Uddrag af Nitida saga frægu, Saulus saga ok Nikanors,

Vilhjålms saga sj65s, Perseus rimur, Flovents saga Frakka-

konungs, |>jalar-J6ns saga. Fortunatus saga, Sagan af Gabon

oc Viegoleis, Vilmundar saga vi3utan, Sagan af Theogene og

Chariclia, Lykla-Péturs saga, Sigur3ar saga pogla, Tronu påttr,

Saga af Salomon konungi ok Markolfi, Flores rimur, Sveins

rimur Miikssonar, Dinus saga. Saga af Nikulåsi leikara, end-

videre Fortegnelser over islandske legender og æventyr, samt

Spredte optegnelser til fremmed romantisk og islandsk

literatur.
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1435. AM. 577, 4to. Perg. 18,e X 14,3 cm. 82 bl. 15. arks dutnwg. Enkelte

svage spor til farvede initialer og overskrifter. Pergamentet er

sværtet og mørkt, adskillige blade have rifter og lignende mindre

beskadigelser. Bl. 77—83 synes at have tilhørt et særskilt hånd-

skrift. På bl. 7, 14^ 23, 30, 46 er den oprindelige .skrift ud-

skrabet og bladene påny beskrevne med en hånd fra 17. årh.

Indhold:

1) Bl. 1—3^ Egils saga einhenda.

Sagaens slutning fra „[var nid:] fkipa«? ok brvdgumar

[ni]d2 fetter", Fornaldar .sogur Nordrl. 111, s. 399.

2) Bl. 3^—49. Vilhjålms saga sjoas.

3) Bl. 50—63^ Herrauds saga ok Bosa.

Mellem bl. 59 og 60 mangler et blad, Fornaldar sogur Nordrl.

III, s. 222—25.

4) 63'—64. Af bondasyni nokkrum i kongsgård!.

Ender defekt med ordene „kowgwr svarar ep peffe faga propazt".

6) Bl. 65—71^. |>orsteins saga bæjarmagns.

Beg. defekt ^var allt gullfkot/^", FMS III, s. 177; endv.

forekomme lakuner efter bl. 67 og bl. 70, FMS. III, s. 183—89

og 194—97.

6) Bl. 71^—76. Vilmundar saga vidutan.

Ender defekt „enw panga ftackMnnw var" ; efter bl. 72 og

74 findes lakuner.

7) Bl. 77—82. Flores konungs saga ok sona hans.

Fragment, beg. „(Ka)ftvf hellt leiwgi ftr?d", ender „oA; var

par en dyrle(gafta)".

Herkomst og hist.: En foran indklæbet seddel bcerer Arne Magnussons egen-

hændige indholdsfortegnelse; i AM.435a, 4^o opføres hl. 102^ ligeledes af

A. M. membranens indhold.

Benyttelse og beskr.: 1 og 3) Fornaldar sogur Nordrl. III; 3) Ant. Basses I,

224; 6) J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16. årh., Kbh.

1888, s. 275.

1436. AM. 578 a, 4to. Pap. 20,3 X 16,4 cm. 18 bl. 17. århs sidste halvdel.

To forsk, hænder, endv. bl. 1 tilsat for Arne Magntisson. Bl.

18" ubeskr.

„Sagan af Elenu Eynhentu".

47*
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1437. AM. 578 b, 4to. Pap. 20,3 X 16,4 cm. 4 hl. 17. århs slutning. Sidste

halre .<ii(1p (hl. 4^) tilsat for Arnr Mar/nusson.

„Æpennty: ap Einum Hettuga ei kaitast Valltate".

1438. AM. 578 c, 4to. Pap. 21 x 16,9 cm. 10 hl. 17. århs sidste halvdel.

Bl. 10 er en opr. uheshre^^en hladstrimmel.

Lykla-Péturs saga og Magelonu — vidtløftig titel.

Bl. 9" omtr. midt på siden standser afskriften ufulde^idt.

Bl.W er skrevet (med særlig hånd) en ferskeytt visa under-

.^kreven Vigfiis Jonsson, Flatey å Brei9afir9i 1701,

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson op-

tegnet nogle notitser ang. håndskriftet, inden det — fra Loptur Jonsson i

Flatey — kom i hans besiddelse.

1439. AM. 578 d, 4to. Pap. 21,8 X 16,b cm. 16 hl. 17. årh.

Indhold:

1) Bl. 1—8^. Um greifa Bertram af Rosilien.

2) Bl. 8^—16'. Yms æfintyri:

a) „Wmiw eim preft fem drap pungada konu"/o.sT., b) „Wmw
eina kowgz dottir og iingaw suein er hana lækna giordi",

c) „Wmm He22ow Chriftuw og eym landz
|
vaann er ferdadeft"

osv
.,

d) „Wmm eyzn pyof sem heyngia fkilldi", e) „Wmw
eym ftudent huominw hawn j finwar fiftwr Brullaupi var",

f) „Wmm eynw strydz raann og hanz konu huominw hun

auaxtar fom yar^^.^ g) „Ap Einu>M Bonda sini scm tuær lyk
|

filgdar ftulkur pungadar giordi". Dette sidste æventyr standse^'

afbrudt omtr. midt på siden hl. 16*", hvorefter resten af bladet

er uhe.^kreven.

Herkomst og hist.: På en tilhørende seddel har Arne Magnusson skrevet en

notits af lignende indhold som den under AM. 578 c, 4'" anførte.

1440. AM. 578 e, 4to. Pap. 20,, x 16,^ cm. 8 hl. 17. århs slutning. Bl.

8" ubeskr.

„Eyn Lytll Frafaga Edur ÆpennlTyr" af Gny.



I

741

141. AM. 578 f, 4to. Pap. 20,t x i6> cm. 6 hl. 17. årh. Bl. 6^ over-

streget.

„|>aattur Af Tyodel Ryddara, og Han/7S Konu".

Derefter har hl. 6" fulgt hegyndelsen uf 'Elenu saga ein-

hentu'.

1442. AiM. 578 g, 4to. Fap. iS« X 14,^ cm. 8 hl. 17. århs sidste halvdel.

Skr. af Pdll Sveinsson. Sidste halve side (hl. 8^) senere tilsat.

„Sogu påttur ap Theodilo".

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson skrevet

„J>etta hefi eg feinged af foru å Setbergi. er hénd Pals Sveinsfonar (sal.

rettet) i Floa".

1443. AM. 578 h, 4to. Pap. 19j x 15,s cm. 12 hl. 17. århs. sltitn. Ifg.

den gi. katalog skr. af præsten Olafur Jonsson. Bl. 12" ubeskr.

Markolfs saga ok Salomons konungs („Samtal" osv.).

1444. AM. 578 i, 4to. Pap. 20j X 16^ cm. 5 hl. 17. århs sidste Imlvdel.

Består af 2 opr. ikke sammenhørende dele.

Indhold:

1) Bl. 1—3. Æfintyraf Sniåolfi bbnda („Hier biriaft" osv.).

1ste side er tilfojet med en særlig hånd, hl. 1" og 3" ube-

skrevne.

2) Bl. 4—5. Yms æfintyri: a) „Æpnwtyr \mm pria Stall-

brædur", b) 'Æ. vm bonda oc eim fugl', c) *Æ. vmm tvo

vnga Kaupmen'.

Øverst bl. 4 ere seks linjer udstregede, ligeledes er bl. 5" be-

gyndelsen (godt og vel en halv side) af „Æfenntyr af ^orfteine

forvitna" overstreget, og Arne Magnusson har oven over tilfojet

„habeo alibi" ; dog har han hist og her i det overstregede stykke

tilfojet interlinear-varianter.

Benyttelse og beskr.: Isl. Ævmtyri, Halle 1882 (dt. som AM. 578 k, d^o).
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1446. AM. 578k, 4to. Vnp. 21 x ir> cm. f hl C. 1700. Bl. f uhcskr.

„Af ågyrnd Abfalons Erche Byfkups, og
|
af Einum Bonda".

Benyttelse og beskr.: FMS XI.

1446. AM. 579, 4to. Perg. 22^b X iS« cm. 24 hl. 15. årh. Bøde (yver-

skrifter., flerfarvede initialer. Af bl. 11 er kun en smal strimmel

med enkelte bogstavtegn nærmest ryggen bevaret. Bladene ere

stærkt slidte og sværtede, flere have mindre beskadigelser, andre

bære spor af at have været benyttede til indbinding. Bl. 17^

findes tegninger i nedre margen.

Indhold:

1) Bl. 1—7^ Elis saga.

Brudst., går fra „pa fkaZ ek fa pier" (udg. s. 64^) til

sagaens slutning.

2) Bl. 7^—10. |>orsteins saga Vikingssonar.

Ender defekt „at palla a bak aptttr", Fornaldar sogur

Nordrl. Il, s. 426. Efter bl. 8 findes en storre lakune, ib. 393—413.

3) Bl. 12-17\ Adonius saga.

Sagaens slutning fra „hofdo hlipar oioggar ok hervopw".

4) Bl. 17^—22. Remundar saga.

Forfra til „fogimar few B.emundr var kownn ....". La-

kuner findes mellem alle bladene med undtagelse af bl. 17—18.

6) Bl. 23-24. Hektors saga.

Beg. „eiger pu fæmd pina unnåer peiza Ofdmmbi", ender

„lætwr herrsi hector nu fetia finar herbuder fkamt". Mellem

' de to blade findes en storre lakune. Af bl. 24 er ydre hjorne

foroven afrevet.

Herkomst og hist.: Ifg. tilhørende seddelnotitser af Arne Magntmson har han

fået stykkerne 1, 3, å (og muligvis 5) „Fra Magnule i Brædratungu"; stykke

2 „hefi eg fetnged anwarsftadar".

Benyttelse og beskr.: 2) Fornaldar sogur Nordrl. II; 1) Elis saga ok Bosa-

mundu, Ueilbronn 1881; J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og

16. årh., Kbh. 1888, s. 301.

1447. AM. 580, 4to {tidligere en tid i to hæfter A—B). Perg. 22,6 X 1(^,6

cm. 34 bl. 14. århs 1ste halvdel. Røde overskrifter og, som
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regel, røde initialer (enkelte sorte). Bladene mangle^ med und-

tagelse af nedre rand, næsten fuldstændig margen, foroven er skriften

endog flere steder beskadiget ved beskæring eller bortsmulren;

enkelte blade (særlig bl. 14) have uregelmæssig form; i bl. 24

og 25 findes flænger, af bl. 2!) er ydre hjorne forneden afrevet,

bl. 33—34 ere sværtede og beskadigede, særlig bl. 34. Nedre

margen er for mange blades vedkommende renset ved udskrabning,

dog ses endnu her enkelte tal og påskrifter. Codex begynder og

ender defekt; endvidere foreJcomme lakuner efter bl. 1, 2, 15, 22.

Indlwld:

1) Bl. 1. Elis saga.

Brudstykke. Sv. til „Elis saga ok Rosamundu" s. 78^*—90'.

2) Bl. 2—11'. Bærings saga.

3) Bl. 11^—22. Flovents saga.

Bl. IV i nedre margen findes dog overskriften „Her hepr

upp favgu plouens Riddara er uar9 fraka ko/iwwgr*'. Ender

defekt „heim til faxlawdz nu hopvm". Forns. Sudrl. s. 167.

4) Bl. 23—34. Mågus saga.

Beg. „her eru komner", ib. 4".

Efter sagaens slutning står i nedre margen overskriften

„H[er] [hepr] upp favgo hrolpf konungi Gavtrekf sonar". Den

pågældende saga findes i membranen Stockh. 7, 4'", der oprindelig

i forbindelse med AM. 580, 4*^ har dannet én samlet codex.

Herkomst og hist.: På en tilhørende seddel giver Arne Magnusson indholds-

fortegnelse og tilfojer „|)effa bok feck eg 1706. af Domino Chrifciano Wormio,

og var hun \>'å innbundin". En tilsvarende notits findes AM. 435 a, é^ hl. 104^'.

Benyttelse og beskr.: Frumpartar isl. tungu, s. XLIV—XL VI; K. Maurer,

Ueber die Ausdrucke: Altnordische . . Sprache s. 667; Elis saga ok Bosa-

mundu, Heilbronn 1881; Fornsogur Sudrlanda, Lund 1884.

1448. AM. 581, 4to. Pap. 19,9 X 15,s cm. 19 bl 17. årh.

„Saga Af Ernefto Hertuga ok Gteipa
|
Veztelo".

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„Saga af Ernefto Hertuga og Greifa Vetzelo, er i lislendfku å

Snæfugls-stédum. å qvere i 4'^. BlomTturvalla Saga er å fama qvere".
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1449. AM. 582, 4to. Pap. 20 x ^5.* cm. 68 bl. 17. årh. Rimeliyvis tre

forsk, hæiider. Adskillige marginalhenvisninger. Af det op-

rindelige hskr. ere de tre sagaer udiagne, der nu danne AM.

537, 4*", samt et enkelt andet stykke, og til yderligere fjærnelse

af de borttagne deles begyndelse og slutning er nedre del af bl.

6 og 36 bortskåren, bl. 6''—7'' og 36" overklæbede, bl. 40" delvis

overklæbet, bl. 4V overstreget. Bl. 64^ har dannet hskrs opr.

afslutning, senere er tilfojet endnu en saga, der dog ender defekt.

Indhold:

1) Bl. 1—6. „Søgu |»attur af Hakone Harekfsyne".

2) Bl. 7'—20'. Egils saga einhenda („Hier Byriar S6gu

ap Eygle einlhendta").

3) Bl. 20'—36^ Hervarar saga ok Heidreks konungs —
inddelt i „Hervarar J>attur Hinn Gamle" og „Saganw ap Heid-

reke Konge og hons
|
ættmonwum".

Bl. 36^ ses at have været optaget af en dansk kongerække.

4) Bl. 37-40. „Sagan/7 ap lliuga Grydar poftra".

5) Bl. 41^—44. „Saugu påttur ap Eirike Vijdpbr|la".

De sidste linjer ere tilsatte for Arne Magnusson.

6) Bl. 46—69'. Kjalnesinga saga („Hier Bjo-iar Søgu ap

Bua Andrydarfyne").

7) Bl. 69'—64'. Jokuls |)åttr Biiasonar („Nw Epterfilger

sagann af Jøkle
|
Bwafyne").

8) Bl. 64'—68. Viga-Glums saga („Hier Byriar Sogn Glums

Eyolfsfonar").

Ender defekt „fagdift hann mundj lata fiftur", ^sl. Forns.

I, Kph. 1880, s. W-^.
Herkomst og hist.: På et foran indsat blad er for Arne Magnusson skrevet

indholdsfortegnelse til dette nummer ind. det herfra udskilte AM. 537, 4^,

hvortil fojes „Hier var og i: Hrafnagalldur Odins og Difrertatiuncula de

origine vocis Væringiar, Cem Eg tok hier fra". På bladet har A. M. an-

tegnet „Er med hendi Grims Arnafonar å M6druvollum" og „f>elTar S6gur

keypti eg af Benedict HanneffyTie (fra Snæfiållum) 1710. enii hann feck

|)ær af Grime Einarsfyne". En del af samlingen er dog skreven af Jon Vig'

fiisson, der s 64^ slutter med ordene „definitum die 21 Septembris | Anno
1692

I
lonas Wigfusius". Neden under findes et lille vers, underskrevet „Kol-

beira anæbiørnlfson meh".

Benyttelse og beskr.: 1) FMS XI; 2) Fomaldar sogur Nordrl. III; 3) Her-

vararsaga, Uafniæ 1785, Fornaldar sogur Nordrl. I; 4) Fomaldar sogur

Nordrl. III; 6—7) Isl. sogur II, Kbh. 1847; 8) Isl. sogur II, Kbh. 1830, s. 9.
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1450. AM. 583 a, 4to. Fap. 20 X 14,;, cm. 10 hl. Skr. 1663. Hensmul-

rende og beskadiget. Bl. 3 mindre format.

Hålfdanar saga Eysteinssonar („Hier Biriar" osv. — over-

skriften beskadiget).

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogtir Nordrl. III.

1451. AM. 583 b. 4to. Pap. 20,i X 15,i cm. 14 bl. 17. århs sidste halvdel.

Bladene ere smudsige og navnlig foroven beskadigede. Få bl.

14" er den oprindelige skrift næsten helt dækket af penneprøver

og lign.

Haralds rimur Hringsbana.

Ender defekt i 11. rima.

1452. AM. 583 c, 4to. Fap. 21 X 15,b cm. 14 bl. Skr. 1662. De opr.

ubeskrevne dele af bl. 8^ og 14" optages af personnavne, penne-

prøver og lign. Bl. 14 beskadiget i yderhjornerne.

Indhold:

1) Bl. 1—8'. „Raudolps |>attu2 og Sona hans".

2) Bl. 8^—11'. Sociale og politiske forhold i Tyr-

kiet (*) „Vm Buandi Folk og peirra Sidiieniu J
|
Tirkia2yk-

iau", ^) „vm veraUdl?ga valldftiorn").

3) Bl. 11'— 12 ^ „Huorninw Gidinga2m2 Biria Sitt Nya år".

4) Bl. 12'-—13\ „Vm Manudina Arfinz".

6) Bl. 13\ „Vm drickiufkap".

6) Bl. 14. Kronologiske notitser (isl), fra anno mundi

1860 tn c. 1600 e. Kr.

1453. AM. 583 d, 4to. Fap. 20,7 X 15,3 cm. 17 bl. Skr. 1662—63. Mindre

vel konserveret. Bl. 17" opr. ubeskrevet.

Indhold:

1) Bl. 1-8. „Sogu t>åttui Orms Stoilolps Sonar" — efUr-

fulgt af nogle vers.

2) Bl. 9—17'. „Sogu t»attu2 (»orfteinz Vxapotz".

Bl. 17^ optages af forskellige personalia.
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1464. AM. 584, 4to. Perff. 22,^ X Ki,^ cm. HO hl 16. drhs 1ste halvdel.

To forsk, hænder. I hskrs beg. findes sorte initialer, ellers åben

plads for disse. Bl. 15 er beskadiget ved ydre margen, bl. 17

og 19 have uregelmæssig form. I marginen findes hist og her

ældre og yngre antegnelser, ejernavne og lign. samt pennetegninger

(bl. 4" mand med hest).

Hektors saga.

Herkomst og hist.: I AM 435 a, 4^ bl. 106" opføres dette hskr. som „uy mem-
brana".

Benyttelse og beskr.: J porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 301.

1466. AM. 585 a, 4to. Pap. 20,^ x 16 cm. 27 bl. 17. århs slutn. S. 30

—31 findes iVg **t/e lakune.

Hektors saga („Hier Byriar Hectors søgu og Hanws Kappa").

Herkomst og hist.: På et foran indklæbet blad giver Arne Magnusson indholds-

fortegnelse til AM. 585 a—e, 4'" og tilfojer „Ur bok er eg feck af Markui'e

Bergsl'yne, og tok i fundur".

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 301.

1456. AM. 585 b, 4to. Pap. 20,3 X 16 cm. 16 bl. Skr. 1688. Viser sig

ved fortløbende paginering som fortsættelse af 585 a. Ornament-

erede initialer.

„Sagan/i ap VlFa/*e sterka".

Benyttelse og beskr.: Arkiv for nordisk filologi III, 366.

1467. AM. 5S5 c, 4to. Pap. 20,3 X 16 cm. 29 bl. Skr. 1691. Bl. 1 tilsat

for Arne Magnusson. Viser sig ved fortløbende paginering som

fortsættelse af AM. 585 b.

Indhold:

1) Bl. 1—19'. „Sagan^ ap Gibbeon".

2) Bl. 19^-29. „Sagan/7 ap Niculafe Leykara".

Herkomst og hist. : Bl 19 ' findes efter dateringen ved sagaens slutning skrevet

„Jon Thordarfson | m. e. h.", hvorved muligvis skriveren kan vare betegnet.
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1458. AM. 585 d, 4to. Pap. 20.̂ x 16 cm. 8 bl. Skr. 1691, Viser sig

ved fortløbende iMginering som fortsættelse af 585 c.

Indhold:

1) Bl. 1-3 ^ „Sagan/i ap Slgurde poot og Afmunde".

2) BL 3--8. „Saga ap Sigur|}e Tumaia".

1459. AM. 585 e, 4to. Pap. 20^3 X 16 cm. 40 bl. Skr. 1694. Viser sig

ved fortløbende paginering som fortsættelse af 585 d.

Indhold:

1) Bl. 1—7. „Sagan/7 ap Valldemar (Fracka overstreget)

ko/i£//7g8 fyne".

2) Bl. 8—22. Konrads saga („Hier hey:st Conrads saga").

3) Bl. 23—40. ^jalar-Jons saga („Nu byziaft saga Af
^ialar lone og Eyzike Forlvitna").

Benyttelse og beskr.: Sagan af pjalar-Joni, Bkv. 1857; Konrads saga, Kph.

1859; Forns. Sudrl. s. CL VI.

1460. AM. 586, 4to. Perg. 23 X 20 cm. 33 bl. 15. årh. Stærkt sammen-

trængt skrift^ tiden afstand mellem de enkelte stykker. Af
initialer og overskrifter ses kun svage spor. Bl. 15—18 fore-

komme"forshellige udraderinger. På adskillige blade er skriften

fordunklet ved slid. Defekt.

Indhold:

1) Bl. 1—2'. Af primr kumpånum.

2) Bl. 2'—3\ Af primr pjofum i Danmbrk (Af 111, Verra

ok Versta).

3) Bl. 3^—5^ Af brytja ok bonda.

4) Bl. b'—Q\ Af meistara Pero ok hans lelkum — to

fortællinger.

6) Bl. &-\ Af Vilhjålmi bastardi ok sonum hans {eller

Anselmus påttr erkibiskups) — ender defekt „ap uondum

krapte. par".

6) Bl. 1\ Fra ferdum Rodberts ok hans manna {eller

Ro9berts påttr) — slutningen., beg. „i lid heidingm".

7) Bl. 7'^—12\ Flores saga konungs ok sona hans.
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8) Bl. 12'-- 19'. Herrauds saga ok Bosa — med ud-

radering af de obscæne ord.

9) BL 19"^—25^ Vilmundar saga vidutan.

Efter bl. 20 findes en lakune. Ved sagaena slutning ere

nogle ord udraderede.

10) Bl. 26'—26'. Hålfdanar saga Eysteinssonar — begynd-

elsen, til „ap hanwdboga oh låfboga".

11) Bl. 27 ^ Hrings saga ok Tryggva — slutningen (12

linjer), tildels ulæselig.

12) Bl. 27'^—30'. |>6raar saga hredu.

Efter bl. 29 er en storre lakune.

13) Bl. 30'-32'. Kroka-Refs saga — ender defekt „Kuer

var madr peffe off oku[iiiir]".

To brudstykker, idet også efter 31 en lakune forekommer.

14) Bl. 33. Åsmundar saga kappabana.

Fragment, beg. „uina fmwa ok bar", ender .^ok \ar pat hit

pyfta liog[g]".

Til udfyldning af lakunen efter bl. 20 er indlagt 2^1^ skrevne

papirsblade, med en hånd fra c. 1700.

Herkomst og hist.: På et foran indlagt, nu ved slid stærkt beskadiget blad

giver Arne Magnusson indholdsfortegnelse ; en tilsvarende findes AM. 435 a,

4'«* bl. 76 '

—

78. Ifg. den som bl 77 indsatte i/eddel synes pågældende membran
af A. M. at være benævnt 'Arnarbælisbékin'.

Benyttelse og beskr.: 1—6) Isl. Æventyri, Halle 1882, stnl. K. Gislason, 44

Prover, Kbh 1860; 8 og 10) Fornaldar sogur Nordrl. 111; 11) Arkiv for nord.

fUol 111. s. 377; 12) Nordiske Oldskrifter VI; 13) Krokarefssaga, Kph. 1866,

Kroka-Refs saga, Kbh. 1883; 14) Fornaldar sogur Nordrl. 111. J. porkelsson.

Om digtningen på Island i det 15. og 16. årh., Kbh. 1888, s. 160, 178, 275.

1461. AM. 587 a, 4to. Pap. Ws X 15,4 cm. 9 bl. 17. årh Skr. af Jon

Erlendsson. 1ste side (bl. 1") og de 4 sidste linjer (bl. 9'')

tilsatte for Arne Magnusson.

„Sagan ap Slifa Hrda".

[Endnu et ekspl. af denne fortælling, skrevet af Magnus

Einarsson, som ifg. den gamle kdalog skulde findes i nr. 587,

4^, mangler.]

1462. AM. 587 b, 4to. Pap. 19,s X 16,s cm. 11 bl. C 1700. Bl. 1-4

skr. af Asgeir Jonsson. Bl. 5^ bærer en marginalnotits af
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Torfæus. Viser sig ved en samtidig paginering opr. som del af

et storre hele.

„Saga af Hromunde Greips|fyne".

Herkomst og hist.: Ved sagaens slutning findes en notits om ulæseligheden af
den til grund for håndskriftet liggende original; „fo fkrifar S' Magnus i

Laufåfe Olaffsfon" tilføjes sluttelig.

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. II.

1463. AM. 587 c, 4to. Pap. 30,4 X 16 cm. 32 hl. 8kr. 1665. Marginal-

varianter tilfojede af Arne Magnusson. Bl. 1" øverst og hl. 82"

er udslettet henholdsvis slutningen og hegyndelsen af et nyt

stykke.

Gongu-Hrolfs saga („Hier byrIar søgu af Hrolfe
|
Stmlaugs

sine, sem Gøngu Hiol^ur kallaft").

På to foran indklæhede hlade angiver A. M. de udslettede

stykker at være „aptan af Hrolfs Sdgu kraka" og „framau af

Saulus og Nicanor". Selve sagaen er ifg. en tilsvarende notits

„grei Exemplar".

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. III.

1464. AM. 587 d, 4to. Pap. 21,8 X 17 cm. 11 hl. 17. århs slutn.

Ans saga bogsveigis („Hier byajaft saganw af Ån er komenw

va2 pa. Katie
|
Hæng").

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. II.

1466. AM. 587 e, 4to. Pap. 21^ x 16,^ cm. 8 hl. C. 1700. Utvivlsomt

skr. af Arne Magnusson. Viser sig ved ældre paginering som

del af et storre hele.

„Saga ap Hpgna og Hiedinn".

Herkomst og hist.: På forsatshladet er dels for, dels af Arne Magnusson

noteret „Ur bok er Eg feck af Markufe Bergs|ryne og tok i fundur.

Syneft ad vera fkrifad epter l)vi prentada i Olafs S6gii Tryggvafonar", hvad

dog næppe kan angå dette ekspl.

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. I (Sorla-påttr).

[I den gamle katalog opføres under nr 587, 4*" endnu et

ekspl. af Saga Hedins ok Hogna samt Sorla saga sterka.]
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1466. AM. 588 a, 4io. Pap. 21 X 16,s cm. 22 hl. 17. århs slutninfj. Skr.

af Magnus Olafsson fra Bruarland. Bl. 17" nedre tredjedel

og bl. 18 ubeskrevne til betegnelse af lahune; sidste side (bl. 22*')

tilsat for Arne Magnusson.

Ivents saga Artuskappa (..Hiez By:iast Iventz Saga").

Herkoniftt og hist.: På et foran indklæbet blad meddeler Arne Magnusson
„Ivents Saga ^e^^e er ritud epter exemplare hufbru Ragneidar Jons dottur

i Gr6f , enn t»ad hennar exemplar hafdi fkrifad Magnus Markuffon (epter

bok i folio [meinar hann \>ad exemplar vered hafa med fettri fkrift fkrifad]

fra Videvdllum i Skagafirde, ef Magnus riett minneft). feigeft Magnus hafa

undanfellt mefbann ordafi61dan«, og alleinafta obferverad fenfum efniffens,

og hafi hitt exemplared vered miklu vitl6ftigra og ordfyllra |)es«u. fetta

fieck eg fra Magnufe Markuffyne 170B. er ritad af Magnufe Olafs fyne fra

Bruar landi".

Benyttelse og beskr.: Biddarasogur, Strassburg 1872.

1467. AM. 588 b, 4fo. Pap. 78<, x 15^^ cm. 4 hl. 17. århs sidste halvdel.

„Sagan ap Alapleck".

1468. AM. 588 c, 4to. Pap. 19,4 X 10 cm. 13 hl. 17. århs sidste halvdel.

To forsk, hænder. Bl. V uheskr. Bl. V (10 linjer) tilsat af,

bl. 13*" (sidste side, 8 linjer) tilsat for Arne Magnusson.

Indhold:

1) Bl. l-9^ „Saga af Alafleck".

2) Bl. 9'-13^ „Sagan/7 ap Albano".

1469. AM. 588 d, 4to. Pap. 19,9 X 10 cm. 12 hl. 17. århs slutn. 1ste side

(hl. V) tilsat for — og forsynet med varianter af — Arne

Magnusson. For A. M. er ligeledes en variant på 9 linjer til-

fqjet ved sagaens slutning.

„SagariA? af Bæring fagra".

Benyttelse og beskr.: Forns. Sudrl. s. CLXXXVIII.
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1470. AM. 588 e, 4fo. Pap. 20,3 X 16,^ cm. 10 hl. C. 1700. Bl. r er

på sidens øvre halvdel slutningen af en foregående fortælling

udslettet.

„Sagan/7 afT Damufta" osv.

Benyttelse og beskr.: J porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 176

1471. AM. 588 f, 4to. Pap. 19 X 15,3 cm. 7 hl. C. 1700. Skr. af s^ Jan

Torfason (den gi. katalog).

Jons saga leikara („Æpintyri aj sini mns | Burgeis Jon

ad
I
nafae").

1472. AM. 588 g, 4to. Pap. 21 ^ X 16,^ cm. 25 hl. C. 1700. Skr. af

pordtir pordarson (den gi. katalog) — pyntelig fraktur med .^tore

initialer.

„SAGA
I
Kiriaiax".

Ufuldendt afskrift, end. y,vdll mi6g pagran".

Herkomst og hist.: Er ifg en foran indklæbet AM^^ notits „fkrifud epter

membranå in 4'°, er eg feck af Mag. Birne forleifsfyne" (o: AM. 589, 4'").

1473. AM. 588 h, 4to. Pap. 19,9 x 15,6 cm. 18 hl. 17. århs sidste halvdel.

Forrest i hskr. er slutningen af et foregående stykke fjærnet,

idet øvre halvdel af bl. 1 er hortskåren og resten af bl. 1^ over-

klæbet.

„Møtiuls saga".

Benyttelse og beskr.: Mottuls saga, Lund 1877, s. 39 (og Kbh. 1878, s. 418).

1474. AM. 588 i, 4to. Pap. 20,8 X 16,6 cm. 5 hl. 17. århs .flutn. Skr. af

Magnus dlafsson fra Bruarland. Foran fortællingens begyndelse

er bl. 1^ slutningen af et foregående stykke udflettet.

Mottuls saga („Hier hepur Mottuls pått").

Ender hl. 5"", hvorefter der hl. 5" findes et firlinjet vers

om Mottuls påttur.
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Herkonuit og hf«t.: Foraatsbladet indeholder en lignende meddelelse af Arne

Magnusson aotn 588 a, S" ang. afskriveren og den af ham benyttede original;

denne original var atter skreven „ordrett epter rotnu pappirs exemplare,

hvert fidaiin meinaft interciderad hafa". Ligesom 588 o, é'" erhvervet 1703

fra M. M. „Aliis Skickiu Saga dicitur".

Benyttelse og beskr.: Se foregående nr.

1476. AM. 588 k, 4to. Pap. 19,6 X 15,, cm. 18 hl. 17. århs slutning. På

bl. y, der har båret slutningen af et forudgående stykke, er

skriff/m senere udslettet. Bl. 13" ubeskrevet.

„Sagan/} ap Samfon Fagra".

1476. AM. 588 1, 4to. Pap. 19,8 X 15,b cm. 22 bl. 17. århs slutn. Brud-

stykke af samme codex som AM. 588 k, 4'°. På hl. 1^ er

skriften udslettet. Bl. 22 er tilsat for Arne Magnusson.

„Sagan/7 ap Saulus Kongsfyne
|
og Nichanor Hertoga".

1477. AM. 588 m, 4to. Pap. 20 X 10,^ cm. 6 hl. 17. årh. Viser sig ved

en ældre paginering som del af et storre hele.

„Sigutgaids saga".

1478. AM. 588 n, 4to. Pap 19,^ X 15,^ cm. 14 bl. 17. årh. Bl. 1 tilsat

for Arne Magnusson, bl. 14" — med undtagelse af et sammen-

slynget IS — nhe-fkrevet.

„Sagan af Sigurgarde".

1479. AM. 588 o, 4to. Pap. 20^ x 10^ cm. 9 hl. 8kr. 1692. Bl. 8" og

9" uheskr.

„Sagan/7 ap Sigurde Foot og Åfmunde".

Ved sagaens bef/yndelse og .slutning findes interlinear-varianter

af Arne Magnusson. Bl. 9 er en afA.M. indsat seddel, der på

forsiden bærer genealogiske optegnelser til sagaen.

6, 9. 89.
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1480. AM. 588 p, 4to. Pap. 15,^ X 10 cm. 55 bl 17. årh. Hskr. er defeM

og de sidste blade langs yderkanten stærkt beskadigede.

Indhold

:

1) Bl. 1—7. Sigurdar saga fots ok Åsmundar Huna-

konungs.

Beg. med kap. II, foran hvilket P/^ linje (slutningen af

kap. I) er overstreget. Bl. 7" ere de sidste to linjer overstregede,

da det følgende blad, som har indeholdt sagaens afslutning,

mangler.

2) Bl. 8—47^ Bærings saga.

Beg. defekt i 1ste kap. „Bauwgu tecid Bjiki Bowda mynz"

(1ste linje overstreget). Bl. 46"—47 »" ere de til sagaen hørende

slutningshetragtninger overstregede.

3) Bl. 47^—55. Alaflekks saga („Aleflecks — sål. — saga

Biriaft hier").

Benyttelse og beskr.: Forns. Sudrl. s. CLXXXVHI.

1481. A3I. 588 q, 4to. Pap. 21 x 16,3 cm. 19 bl. C. 1700. Gennemset og

rettet af Arne Magnusson.

Valdimars saga („Hier hefur S6gu af Va|lldemar Kongs-

fyne").

Herkomst og hist.: På et foran indklæbet blad har Arne Magnusson noteret

„Valldimars-Saga fkrifud epter bok in folio, fem fyrri hafdi ått S' |>or-

Iteinn Biérnsfon a Utrkalum, og Pidan Sigurdur Biårnsfon légmadur. Var

med hendi Magnufl' forolfsfonar. Blédin, fem petta er efter fkrifad, reif

eg i fundr fo fem onyt".

1482. AM. 588 r, 4to. Pap. 30,a X 16,3 cm. 3 bl. 17. århs sidste halvdel.

Ulfs saga Uggasonar.

Beg. defekt „Innanw ii^dia åagz sau par skip figla".

Herkoinst og hist.: På et tilhørende omslag har Arne Magnusson noteret

„Aptanaf Ulfs S6gu Uggafonar, ut mihi videtur, var aptarfb i bok S' for-

kels Oddzfonor i Gaulveriabæ".

[Ifg. den gamle katalog skulde AM. 588, å*" endvidere inde-

holde „af Flores og Blantzeflur. Gvimars Saga 2 Exemp.",

men disse findes nu ikke her.]

48
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1483. AM. 589 a, 4<o. Pcrg. 21 X 10 cm. 21 hl 15. årh. Af oven^hiftcr

og initialer ses næppe noget spor. I nedre margen findes hist

og lær med en noget yngre hånd gudelige citater. Begynder og

ender defekt^ endv. mgl. efter hl. 6 ét hlad. Har med de øvrige

underafdelinger af AM. 589, 4'" udgjort én samlet codex.

Kirjaiax saga.

Beg. „hawf har ok fkeg", de forudgående linjer af sagaens

1. kap. har Arne Magnusson tilskrevet i nedre margen, end. „æn

huat iem huer vill nm tala pa feger".

På to indsatte papirshlade har A. M. skrevet indholdet af

det henholdsvis nærmest efter hl. 6 og hl. 21 følgende, samt en

notits om sagaens slutning.

Herkomst og hist.: I nedre margen bl. 21" står med temlig gammel hånd „pat

giojcr eg oddr". På to foran indklahede sammenhængende oktavblade giver

Arne Magnusson indholdsfortegnelse til den samlede membran AM. 589, 4'",

med nogle tilfojede oplysninger og understregning af de stykker, hvoraf afskrift

var tagen; om codex i dens helhed bemærkes „perfa bok hefi eg feinged af

Mag. Birne forleifsfyne", — en tilsvarende angivelse er fojct til den i AM.
4S5 a, S" bl. 101^ forekommende indholdsfortegnelse til samme codex.

Benyttelse og beskr.: Ant. Bussea II, s. 430; K. Gislason, 44 Prøver.

1484. AM. 589 b, 4to. Perg. 20 X 16,3 cm. 4 hl. Samme codex som AM.

589 a, 4'«.

Samsons saga fagra.

Fragment, heg. „(fonr) hanf het kvinntilin", end. „gap hann

fygurdt fuerd gullbvjt fu(o)". Mellem hl. 2 og 3 er en storre

lakune.

Herkomst og hist.: Se AM. 589 a, 4^. I nedre margen bl. 2 firmes med en

hånd fra c 1500 navnene Brandr Jånsson og Sigridr Fiisadåttir.

1486. AM. 589 c, 4to. Perg. 20,7 X 15f, cm. 8 hl. Samme codex som foreg,

nr. I nedre margen findes jævnlig med en noget yngre hånd

gudelige citater.

Indhold:

1) Bl. 1—8^. Valdimars saga. Bl. 8'', hvor nogle ord cre

udskrahede, har Arne Magnusson udfyldt det manglende på en

indhæftet seddel.
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2) Bl. 8^ Clarus saga — de G første Unjer; skriften er

her senere opfrisket.

1486. AM. 589 d, 4to. Per(/. 20^» x 16^ cm. 49 hl Samme codex som

foreg. nr. Også her findes enkelte gudelige citater i nedre margen.

I hl. 11 en storre flænge.

Indhold:

1) Bl. 1-17'. Clarus saga.

Sagaens i AM. 589 c, 4'^ forekommende hegyndelseslinjer ere

afskrevne af Arne Magnusson på en indhæftet seddel.

2) Bl. 17--48\ Hektors saga.

Efter hl. 35 mangler et Mad, hvis indhold A. M. angiver på

en indhæftet seddel.

3) Bl. 48^—49. Stufs |)åttr skålds |>drdarsonar kattar.

Ender afhrudt „en iivo^ur po2 finwa eyrewda ok leid Q\gi

[lawgt]^

Benyttelse og beskr.: 1) K. Gislason, 44 Prøver; Clarus saga, Lund 1879;

J.porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16. årh., Kbh.1888, s. 301.

1487. AM. 589 e, 4to. Perg. 30,5 X 16,b cm. 23 hl. Samme codex som

foreg. nr. Bl. 5 har en mindre heskadigélse. Adskillige hlade

have lidt ved heskæring af øvre eller ydre margen.

Indhold:

1) Bl. 1—6^. (»orsteins |iåttr bæjarmagns.

2) Bl. 6^—13. Egils saga elnhenda.

3) Bl. 14—19. Hålfdanar saga Bronufostra.

Ender afhrudt „pau haldan", således at sagaens slutning

(nogle få linjer) mangler.

4) Bl. 20—23^ Ålaflekks saga.

Begynder defekt „heiwj til india landz".

5) Bl. 23^ Håkonar påttr Hårekssonar.

Ender afhrudt .„ok er* par Yar kom . .
.".

Herkomst og hist.: Bl. 11^ i nedre margen synes samme antegnelse at fore-

komme som den under 589 a (bl. 21^) anførte. Bl. 15^ bærer i nedre margen

med yngre hånd et gudeligt citat.

Benyttelse og beskr.: 2) Ånt. Busses I, s. 212; 2—3) Fornaldar sogur Nordrl.

III; 5) FMS XI

'18*
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1488. AJtt. 589 f, 4to. Perg. 20js X 16^ cm. 36 hl. Samme codex som

foreg. nr. Enkelte blade hag i hsJcr. ere noget heskadigede ved

heskæring. Hist og her marginalantegnelser af lignende heskaffen-

hed som de tidligere omtalte. På den sidste halve side er vist-

nok den oprindelige skrift udskrahet.

Indhold:

1) Bl. 1—13'. Sturlaugs saga starfsama.

Beg. defekt „ew lid pe«ra legzt i hemad med fkip pe^ra",

Fornaldar sogur Nordrl. 111, s. 596.

2) Bl. 13'—36. Gongu-Hrblfs saga.

Efter hl. 17, 22 og 31 mangler et blad. Sagaen standser

nu hl. 36^ med ordene „prægd edr vizku", hvorefter resten, op-

tagende de sidste to tredjedele af siden, synes udskrahet.

Herkomst og hist.: Den samme yngre hånd, der hele codex igennem — også i

dette nr — hist og her har fyldt nedre margen med gudelige citater, bonner
og lign., har også udfyldt den tomme plads bl. 36 ^ med tilsvarende optegn-

elser. Hvor sagaen ender, er nu skrevet (som det synes med forholdsvis ny

hånd) 1487, der næppe har noget hensyn til årstallet. Bl. 28" er med en sam-
tidig hånd (15. årh.) skrevet „|)am godvm monmim sem \>etta, bier fia edur

heyra sænder æc jon kettilfon ydur teittwr palfoM oA; J)ackar æc t)ier pyier

l)av enw godv knjpa kiorjn« ".

Benyttelse og be^kr.: Fornaldar sogur Nordrl. III ; Ant. Musses I, s.224(GHr).

1489. AM. 590 a, 4to. Pap. 21 & X 16,e cm. 62 hl. 17. årh. Marginalia

med provst Ketill Jortindssons og Arne Magnussons hånd. Bl.

1*" og 62^ ubeskrevne. Bl. 9—10 ere senere indsatte for A. M.,

bl. 29 (bagsiden uheskr.) er et seddel-indskud af K. J., hl. 44

er udfyldt med en særlig hånd.

„Sagan/7 ap Magus Jalle".

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel fremhæver Arne Magnusson,
at dette nr og 590 b—c, 4'° vistnok ere afskrevne efter originaler i én og samme
membran. På en anden seddel angiver han „|)etta (vistnok AM. 590 b, 4^) er

uppfkrifad ur nyrre membranå er Mag Bi6rn gaf Kong C 5'°, og confererad

vid nya membranam Bryniolfs fordarfonar". / marginen bl. 29'' er skrevet

„H^c sunt tiansfcripta ex veten membianå aliå".

Benyttelse og beskr.: Brag6a-Mågus saga, Kph. 1858; Foms. Sudrl. s. CIV
— VIII
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1490. AM. 590 b—c, 4to. Tap. 21 s X 16,6 cm. 44 bl. 17. årh. Samme

hånd som foreg, nr; bl. 39 ff. med en særlig hånd (vistnok den

samme som på bl. 44 i AM. 590 a, 4'^). Marginalia af Ketill

Jorundsson og (enhrlte gange) af Arne Magnusson. Få bl. 24

er 2V2 s«V?e ladet ubeskreven til betegnelse af en lakune; denne

er senere udfyldt ved indsættelse af oktavbladene 20—27 (hvoraf

27"" er ubeskr. og 27*" overstreget) med den tilhørende, af Arne

Magnusson skrevne seddel bl. 25.

„Saga ap Hiolpe Gautiekfsyne" — ind. Gautreks saga.

Herkomst og hist.: På en foran indklabet seddel tidtaler Arne Magnusson sig

om forholdet mellem 'f>attr af Giafaref og Dala fiflum' og Hrolfs saga

Gautrekssonar. Se i øvrigt AM. 590 a, é^.

Benyttelse og beskr.: Fomaldar sogur Norårl. III; Ant. Busses I, s. 224.

1491. AM. 591 a, 4to. Pap. 15^ x 9,9 cm. 2 bl. 17. årh. Beskadiget.

Indhold:

1) Bl. 1'. Mågus saga.

Slutningen fra „akapk'ga piell micid lid".

2) Bl. 1^—2. Krukkspå („[Nockvd] litid \i fpa jonz

kjukz").

Ender defekt „ad eim gio2i2 ]^ad allt flett og so-par .
.**

Benyttelse og beskr.: Forns. Sudrl s. CIV, CXTTI.

1492. AM. 591 b, 4to. Pap. 20,7 X 16,5 cm. 18 bl. Skr. 1688 af præsten

Olafur Gislason. Bl. 18^ ubeskr.
^

Mågus saga („Hier byriaft saga ap Bragda Mavus").

Herkomst og hist.: På forsatsbladet har Arne Magnusson noteret „Ur bokum

fem eg feck af S^ Olafi Giflafyne å Hofi å Vopnafirde".

Benyttelse og beskr.: Forns. Sudrl. s. CIV, CXIV.

1493. AJI. 591 c, 4to. Pap. 20,b X 16,s cm. 32 bl. 17. århs sidste halvdel.

Samme hånd som foreg. nr.

Indhold:

1) Bl. 1—22^ Hrolfs saga kraka („Hier byriar Søgu ap

Hrol£fe konge kraka "^j.
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2) Bl. 22 '—29 '. Hålfdanar saga Eysteinssonar („Hier byria

jgu ap HåliFdani Eyfteinfsyne").

3) Bl. 29'—32. Fridjijofs

ap Fridpioffe enum prækna").

Søgu ap HåliFdani Eyfteinfsyne").

3) Bl. 29'—32. Fridjijofs saga frækna („Nu skripaft saga

ar Fridhioffp Amiwi rrflRknfl."V

Herkomst og hist.: Som foreg. nr.

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl I—III.

1494. AM. 591 d, 4to. Fap. 20,4 X 16,7 cm. 12 hl. 17. århs sidste halvdel.

Samme hånd som foreg. nr. Bl. 12^, der opr. har været be-

skrevet i to kolonner, er skriften udslettet og derefter nogle blade

udskårne.

„Saga ap taorfteine Vikingfsyne. Og Belå Konge".

Herkomst og hist.: Som AM. 591b, 4'o.

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. IL

1496. AM. 591 e, 4to. Pap. 20 & x 16^ cm. 19 bl. 17. århs sidste halvdel

Samme hånd som foreg. nr. På bl. 1'' og den sidste halve side

19^ er den oprindelige skrift udslettet.

Indhold:

1) Bl. 1^—15'. „Saga ap Gongu Hrolffe".

2) Bl. 16'—19. „Saga ap Hålffdåne Brdnupoftra".

Bl. Jf ses i i'/g kolonne at have indeholdt fortegnelse over

i alt 20 i en og samme bog indeholdte sagaer. På bl, 19"

har begyndt Jarlmanns saga.

Herkomst og hist. : Som AM. 591 b, 4'".

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. III; Ant. Eusscs I, s. 224.

1496. AM. 591 f, 4to. Pap. 21 X 16,e cm. 7 bl. 17. århs sidste halvdel.

Samme hånd som foreg. nr. Bl. 1 og 7 (sex linjer) tilsatte for

Arne Magnusson.

„Saga ap Herraud og Bora enum kven/7rama".

Herkomst og hist. : Som AM. 591 b, é'o.

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. III.
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,497. AM. 591 g, 4to. Pap. 20 X 16,4 cm. 8 bl. 17. århs sidste halvdel.

Samme hånd som foreg. nr. Bl. 8" ubeshevet.

Indhold

:

1) Bl. 1—2^ iiluga saga Griaarfbstra („Her Byriaft Saga

ap miiuga Grida2poftra").

2) Bl. 2^—8'. t>orstein8 saga bæjarmagns („Her byriaft

faga ap |>orfteim Bæarmagn").

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. III.

1498. AM. 591 h, 4to. Pap. 30,3 X 16,4 cm. 11 bl. 17. århs sidste halvdel.

Samme hånd som foreg. nr.

Indhold:

1) Bl. 1—10'. „Saga ap Eigle Einhendta og Gnodar

Afmunde".

2) Bl. 10"^— 11. Sveinka [låttr Steinarssonar („Vr Noregz

Konga f6gu påttur ap Sveinka Steinarfsyni*').

Herkotnst og hist. : Som AM. 591 b, 4^o.

Benyttelse og beskr.: 1) Fornaldar sogur Nordrl. III.

1499. AM. 591 i, 4to. Pap. 20 x 16,s cm. 13 bl. 17. århs sidste halvdel.

Samme hånd som foreg. nr. Standser afbrudt bl. 13".

drvar-Odds saga („Hier fkripaft Saga ap Ørvar Odde").

Ender „fat Oddwr med kongi umm vetiir/«« i mikluw

fagnade. Cap. 10." JJdgs kap. 14 ind.

Herkomst og hist.: Som AM 591b, 4'".

Benyttelse og beskr.: Fornaldar sogur Nordrl. II ;
Qrvar-Odds saga, herausgeg.

V. B. C. Boer, Leiden 1888, s. V.

1600. AM. 591 k, 4to. Paj). 20 x 16,s cm. 8 bl 17. århs sidste halvdel

Samme hånd som foreg. nr. Delvis tospaltet.

„Saga ap Heidreke konge enum fpaka".

j: Hervarar saga ok HeiQreks kouuugs, med vedfojet

prosaisk forklaring af gåderne (i modstående kolonner).

Ender „Eike miked, og riett fiefkipte". Udg. s. 494.
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HerkotnM og hint.: Som AM. 591b, é*o.

Benyttelae og beskr.: Fomaldar sogur Norårl. I.

1501. AM. 592 a, 4to. Pap. 22 x 16 cm. 223 bl. 17. årh. Slet og uøvet

hånd, skriften er på mange steder afbleget og næsten ulæselig,

hist og her i senere tid opfrisket. Papiret skørt og hensmulrende,

bladene derved hyppig besJcadigede i marginen. Defekt.

Indhold:

1) Bl. 1—29\ Mågus saga.

Begynder defekt „kei^an msBlti herra hugon (?) mvw ecki

hitt sanwaxa", sml. Bragda-Mdgus saga, Kph. 1858, s. 8.

2) Bl. 29'

—

åV. Sigrgards saga frækna („Ap Sygurde

— sål. — enuin prækna").

3) Bl. 41\ „|>attur ap Hrolpe Skuggapyple".

Begyndelsen, indtil „er i b?<rt fkip/Y en pau".

4) Bl. 42—86^ Fleres saga ok Leo.

Beg. defekt i sagaens 1ste kapitel.

6) Bl. 85'. „Søgu pattur ap illuga [gridar] postra".

Begyndelsen., indtil „heim til liallar ok er mioc ogladwr".

6) Bl. 86-91'. Ålaflekks saga.

Begyndelsen mangler.

7) Bl. 91'- 121 ^ „Saga af Sugurde pogia".

8) Bl. 121'—24\ „ap starkaidi".

Til de almindelige beretninger om Starkadr gamli (St. Stor-

virksson) knytter sig her ^ktix f>orsteins skelka. [Heri dog

indsat det uvedkommende, helt eller delvis ulæselige blad 123.]

9) Bl. 124'—26'. „pæreynga faattur" — indeholder be-

gyndelsen og slutningen af Færeyinga saga efter Flateyjarbok,

skilte ved en meget stor lakune efter bl. 12.5.

10) Bl. 126'—35'. „pæreynga liaattr fem ftendr pyrer

pennan/i" o: Færeyinga saga fra beretningen om Hafgrimr

i Su9rey til Flatb. I, s. 150.

11) Bl. 135 '-38'. „Hroa pattur".

12) Bl. 138'-40'. „Avdu(n)ar paattur".

13) Bl. 140'—42'. „Ap Blodeigle".
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14) Bl. 142^ Dofra |}åttr (overslriffen hortsmulret).

Begyndelsen, til „lyf ap mer, ec veit".

16) Bl. 143—223. Olgeirs saga danska — ifg. A. M. „udsat

paa lislandfk af den Danfke tryckte". Begynder og ender

defekt.

Herkomst og hist.: På et foran indklæbet blad giver Arne Magnusson indholds-

fortegnelse og den anførte notits om stykke 15. På en indlagt seddel har han
skrevet „Komnar til min fra Halldore EinarsPyne".

Benyttelse og beskr.: 1) Forns. Sudrl. s. CIV, CXIII; 5) Fornaldar sogur

Nordrl. III; J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16. årh.,

Kbh. 1888, 8. 164.

1502. AM. 592 b, 4to. Pap. 21 X 16,^ cm. 8 hl. C. 1700. To forsk,

hænder.

„Sagan af Mauus lalle | og fru Eimenga".

Omfatter begyndelsen (hl. 1—2) og slutningen (hl. 3—8).

Herkomst og hist.: Angående de to brudstykker har Arne Magnusson henholds-

vis følgende marginalnotitser 1) „f>etta er fkrifad epter Exemplar Bryniolfs

fordar fonar å Hlidarenda, ritudu å nytt kalffkinn". 2) „Aptanaf Magus
S6gu Bryniolfs fordarfonar".

Benyttelse og beskr.: Forns. Sudrl. s. CIV, CXIII.

1603. AM. 593 a, 4to. Perg. 15,5 X 11,5 cm. 107 hl. 15. årh. Af over-

skrifter og initialer ses intet spor. Pergamentet er på sine

steder ujævnt og sværtet^ enkelte hlade have flænger eller mindre

huller. Bl. 107" er opr. ubeskrevet, ligeledes står storste delen

af bl 104"- blank.

Indhold:

1) Bl. 1—33^ Mirmants saga.

Begynder defekt „fvivtrda god mm".

2) Bl. 33'—107. Adonius saga.

Herkomst og hist.: I AM. 435 a, 4'« bl. 104 har Arne Magnusson givet en dette

og det følgende nr omfattende indholdsfortegnelse, hvortil fojes „in octavo.

Bokina hefi eg 1702 feinged af Mag. Jone lorkelsl'. Wid". Bl. ICV« findes

en ejernotits fra c. 1680.

Benyttelse og beskr.: Kolbing, Biddarasogur, Strasab. 1872, 8. XL; J.porkels-

8on, Om digtningen på Island i det 15. og 16. årh., Kbh. 1888, s. 172.
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1604. AM. 593 b, 4to. Perg. 15 X Jl^e cm. 31 hl. 15. årh. Samme codcx

som foreg. nr. Pergamentet, af lignende beskaffenhed som i

forrige nr, har på nogle steder lidt mere skade, således findes bl.

12 et stirre ved hensmulren bevirket hul og lignende mindre på de

nærmest følgende blade, samt bl. 6 og 11. Bl. 22 er beskadiget

ved en flænge, bl. 31, af hvilket et stykke forneden er afrevet,

er stærkt sværtet og slidt. Bl. 1'' opr. ubeskrevet.

Indhold:

1) Bl. 1^—26. Viktors saga ok Blavus.

2) Bl. 27-31. Sneglu-Halla |)åttr.

Ender defekt og næsten ulæselig.

Herkomst og hist.: Se foreg. nr. På bl. V' findes en notits ang. bogens brug

til læseøvelser (17, årh).

Benyttelse og beskr.: Arkiv for nord. filol. III, 379 (citeret som D).

1505. AM. 594 a, 4to. Pap. 19 x 15,a cm. 69 bl 17. årh. Folieret 1—71,

idet bl. 67—68 mangle. Ornamenterede initialer. Storste delen

af bl. 71" ubeskr.

Indhold:

1) Bl. 1—66^ Flores saga ok Leo („Hier Hepur Wpp
|

SOGV AF OCTAFI|ANVS KEISARA OG HANS TV|EIMVR

SONVM LEO 00 FLORIS 00
|

pema Moder vr pyfku vtløgd").

2) Bl. 66''—69^ 'Historian wm siø sofendvr' — med den

ved tabet af bl. 67—68 bevirkede lakune.

3) BL 69'-\ „Historian Af Santi
| Christofor".

4) BL 70 ^ 'Historian vm Sa|nti Nicolavm'.

5) Bl. 70'—71^ 'Vm S. Martin|um biskup'.

6) Bl. 7V-\ Undr nokkur, anno 864-938.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„fetta eignadizt eg a Befraftédum 1707. Er komid fra Gifla a Setberge".

1606. AM. 594 b, 4to. Pap. 25 X 16 cm. 21 hl. 17. årh. Bladene stærkt

hensmulrende og beskadigede. Bl. 21" ubeskr.

Flores saga ok Leo (Overskriften beskadiget).
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1607. AM. 595 a—b, 4to (tidligere i to hæfter). Ferg. 24 x lS,s cm. 38 bl.

14. århs 1ste halvdel. Røde overskrifter og initialer. I nedre

margen findes på adskillige blade samtidige pennetegninger
(menneskeskikkelser), der i alt fald delvis synes at hentyde til

indholdet; ved siden heraf forekomme billeder fra senere tid.

Også træffes ikke få marginalia, dog uden særlig betydning.

Af bl. 11 og 13 er nedre margen bortskåren, bl. 34, 25, 28 ere

beskadigede. Mod slutningen af codex vise bladene spor af slid,

anvendelse til indbinding og lign. Defekt.

Indhold:

1) Bl. 1—29% 31—38. Romverja sogur — 9 brudstykker,

trykte i K. Gislasons 44 Prøver, IX.

2) Bl. 29^^—30 (14. århs 2den halvdel). Upphaf Romverja

(I, n), ib. X.

Herkomst og hist.: I AM.435a,4"> hl. 143« opføres dette hakr. således „Rom-
veria Saga, 4'°. ubivis mutila. Komin til min tra S'' forvallde Stefansfyne.

Er Saluftii Bellum Jugurtinum

Ejusdem Bellum Catilinarium.

Lucani Bellum civile Cæfaris & Pompeji".

På den ene af to tilhørende AM^'^^ sedler omtaler Å. M. håndskriftet som

Romverjasagan „fem eg var fo leinge ad fpyria epter", af den anden ses,

at i det mindste et fragment er kommet andenstedsfra end de øvrige. Blandt

membranens marginalia findes nogle personnavne fra 17. årh.

Benyttelse og beskr.: K Gislason, 44 Prøver. Kbh. 1860.

1508. AM. 595 c, 4to. Perg. 24,b X 18 cm. 4 bl. 17. årh. Bl. 1 har en

mindre beskadigelse forneden; bl. V ubeskrevet.

„Romveria saga Af Jugurtha, epter Salustio".

PJnder „og var hawn 2einda2 pa: gislinn". Indeholder om-

trent det til K. Gislasons 44 Prøver s. 108—24 svarende.

1509. AM. 596, 4to. Perg. 24 X lOj cm. 10 bl. G. 1350—1400; sammen-

sat af to forsk, brudstykker. Af overskrifter og initialer ses

nappe spor. Bl. 1—3, 10 ere beskadigede ved beskæring for-

neden. Efter bl. 3 og bl. 6 findes lakune.

Sigurdar saga pogia.
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Beg. „fe [ecce] alpy3o manna kvnnikt wor8it", ender

„fk[ylldi] b2ullaupe< wera mnan ]}ess manadar er næftr kom"

(i sagaens sidste kap.) uden tilsyneladende at have været fortsat.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler Arne Magnusson
„Komid ur Aulbfiordum 1711".

Benyttelse og beskr,: J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh 1888, s. 164.

1610. AM. 597 a, 4to. Pap. 30,s X 16,b cm. 64 hl. Skr. 1668.

„Bellum TroianuM. |>ad e2
|
Riett oc Sonn Vndervyfan

Vm pann Trojanifka Ba2daga" osv. o: Trojmnanna saga.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel har Arne Magnusson noteret

„Fra I6gmanmnum Pale Jonsfyne til Ians eda eignar man eg ei".

1611. AM. 597 b, 4to. Pa}). 20,s X 16,7 cm. 60 hl. (ind. de senere ved-

lagte hl. 52—60). 17. århs sidste halvdel. Af hl. 5" ere kun

de ti øverste linjer heskrevne. Talrige marginalvarianter ; hen-

holdsvis hl. 42^ og 43^ ere varianter tillige anbragte på en til

marginen fastklæbet seddel.

Indhold:

1) Bl. 1—16'. „Trojoman/7a Saga".

2) Bl. 16'—30'. Breta sogur („Hier Hepur Søgu Æneæ"
— de sidste to ord overstregede af A. M. og erstattede med

„Breta fogur").

3) Bl. 30^—31'. Ættartolur („Hier Byrjar Gømul Anwal

og Ættartølur") — som AM. 281,4'", stykke 23.

4) Bl 31\ „Ur Landnåmu Veftpyrdinga".

6) Bl. 3r-32^ Skrif Halldors prests af Grænlandi til

Arnalds prests.

6) Bl. 32'—41. t>orfinns saga karisefnis („Hier hepur Søgu

l^orpins Kallsepnes
|
fjordarlbnar").

7) Bl. 42'-'. „Annall ur Søgu t>drmbdar Kolibrunar Skalids,

hvdrfu Ml er håttad i Eirekzp/A'c^e og Unars^irde".
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8) Bl. 42^—44^. Annalistiske og geografiske notitser:

*) „Grænlands Hiskitipar i Gørdum".

^) Oaldar vetr å Islandi.

*^) „'Bishijps Stolar i Noreg".

•*) „B/sl'wps Stolar i Einglande".

*) 'Biskups stolar i Skotlandi' (med „Erkestolar næfter

i Saxlande").

O „Wegur til Eoms".

8) „Fylke I Norege".

^) Tylffcir umliverfis Island.

") Nogle kronologiske notitser (på Islandsk) — med til-

læg af annalistiske notitser for år 1118.

'') Thile — Island — Papar.

^) Sigling ur Noregi — til Horns å Islandi — til Hvarfs

å Grænlandi osv.

*") Om Bo9varr hviti — efterfulgt af overskriften „Vr

Auftfirdinga Landnåmu".

°) Eireksstefna o: en notits om kursen E.

") Li5 Artus konungs ok Lucius R6ma-liof9ingja.

9) Bl. 44''—45'. „Fra pvi Hvar hvor Nohafona Bygde

Hejmenw".

10) Bl. 45'-'. „Wm vøttn j Heimenum" (rettet).

11) BL 45^—46'. Um bbkagerd hina fyrstu.

12) Bl. 46'. „prå Paradyfu".

13) Bl. 46'—48'. „Hversu Laund iiggia I Verøilden/je".

14) Bl. 48'. Um borgaskipan ok legstadi heilagra manna.

15) Bl. 48'-\ 'iij teinunga/* ur munne Adams'.

16) Bl. 48^—49'. Af nåttiirum manns ok blodi.

17) Bl. 49'—51\ 'Gåtur Hejdrex kongs Høpundarfonar*.

18) Bl. 51\ „Hvadan/7 Blot Hopuft".

19) Bl. 51. „Ym Mdthorn".

20) Bl. 51^—52'. Um |)at hvadan otru hbfst.

21) Bl. 52\ Kenning Augustin!.

22) Bl. 52'-\ Excerpter af Landnåmabok, l'slendingabok

m. V.

*) „|>å er ulpliotur yar ad aldri LX".

^) Taldir bændr å Islandi.
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«) 6år i Englandi.

'^) Um tiiind; daii3i Gizurar biskups.

•) År og dag for slaget ved Svolder.

O Fjorde og stednavne fra Islands Vestfjorde.

^) Om |;>uri3r snndafyllir.

•*) Gumibjarnarsker (beliggenhed).

') „Ur Anitprdinya Landnamu".

'') Stednavne fra Islands Sydland.

Senere er indsat eller vedlagt

Bl. 63. „De Dialectica", „Kongsbzefa Titulus Hispanus"

— bcegge stykker afskrevne som varianter fra et andet hskr.

Bl. 64. To latinske sentenser.

Bl. 55—67. Stykkerne Kenning Augustini, Biskupss^olar i

Noregi, Englandi, Skotlandi {med Erkistolar næstir i Saxlandi),

Vegr til Roms, Fylki i Noregi, Tylftir umhverfis Island, Fra

pvi hvar hverr Noa sona byg9i heiminn i afskrift, til foreløbi;/

oplysning for Arne Magnusson, med dennes tilhørende bemærk-

ninger.

Bl. 58. Afskrift af de samme stykker.

Bl. 69. Indholdsfortegnelse over de mindre stykker (trac-

tatus) i AM. 281, 4'°, der — bortset fra VoJsunga saga med

Ragnars saga — væsenlig har indhold til fælles med dette nr,

men hvor ordenen er noget forsJcellig; udført for A. M.

Bl. 00. Arne Magnussons anvisning angående håndskriftets

kollationering.

Herkomst og hist.: På en foran indklæbet seddel meddeler A. M. „FraS"" forde
å Stadarlbad", Af bl 60 synes at fremgå , at dette hskr. også har indeholdt

„Ragnars Saga", og at A. M. har ^et dette hskr. for AM. 281, 4'" (b6k

SigurSar Bjomssonar logmanns). Bl. 55—58 kan måske tyde på, at A.M.
opr. kun har erholdt bl. 58 til prøve på indholdet afAM. 597, 4'", og at han ikke

fra først af har kendt dets rette ejer. Af og til i håndskriftet findes påtegn-

inger med A. M.s hånd, hvoraf ses, at han har konfereret det med Hauksbok
(membrana mea).

Benyttelse og beskr.: Ant. Tidsskrift 1846—48, s. 112.

1512 AM. 598, 4to. Perg. 7 forskellige brudstykker.

I. Motiuls saga.
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«. (30,5 X 16 cm. 1 hl. C. 1400. Røde overskrifter oy

initialer. Spor af anvendelse til indbinding).

Beg. „varmottulm mundangha", ender ^oh morgan -Riddara-

fkap ath".

/S. (20,5 X 15,2 cm. 1 hl. C. 1300. Spor til røde over-

skrifter og initialer. Stærkt slidt ved anvendelse til indhinding).

Fra sagaens begyndelse til „alira rd9if manna kowwngf", af-

trykt i Mottuls saga, Lund 1877, s. 36—38.

Herkomst og hist. : a hører til samme codex som Stockh. 6, i^, /ff har oprinde-

lig hørt sammen med AM. 325 Illa, i'o.

Benyttelse og beskr.: Mottuls saga Lund 1877 og Kbh. 1878.

n. Trojumanna saga.

a. (12,6 X 11,2 cm. 2 hl. 15. århs sidste halvdel. Be-

skadigede ved beskæring).

To brudstykker, svarende omtrent til sagaens kap. 18 og 26

i Ann. f. nord. Oldk. 1848.

Om disse to sammenhængende blade meddeler Arne Magnusson på en

vedfojet seddel „Var utanum prentada bok in 12'«" a Oddz Sigurdz Tonar

auction i Kaupenhafn. 1727."

§. (22,5 X 16,9 cm. 2 hl. C. 1400. Bøde overskrifter, for-

skellig farvede initialer. Bl. 1 har forskellige mindre beskadigelser).

Bl. 1 beg. „bedi troi(o)man«a oc gn[c]kia", ende)- „Ok J pi

biL b2aft ..."

Bl. 2 beg. „tuegiu. hmla peir fik", ender „theucfr f. thela-

monius j uåpnum ajax . .
." For bl. Is vedkommende sml. ih.

kap. 21.

På et indklæbet blad bemærker A. M. „{>etta blad fieck eg 1703. af

Gudrunu Ogmundar dottur i Flatey, fagde hun l)ad væri komid nordan

ur lande."

ni. Romverja sogur.

«. (10,2 X 16,7 cm. 1 bl. G. 1500. Bladets øvre */s og

en strimmel langs ydre margen ere bortskårne. Rød initial).

Beg. „til borga2enwar sva mælanndi", ender „Miei nar

hd^diwgiwm", K. Gislason, 44 Prøver, Kbh. 1860, s. 128—32.

^ (18,3 X 16,3 cm. 1 bl. C. 1400. Beskadiget ved be-

skæring foroven. Svage spor til initialer).
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Beg. „[hapua] ecki mcrki pym en hawn bydz pejm" (n>.

142), ender til dels ulæseligt.

y. (21,9 X 1(>,3 ctn. 1 bl. li), årh. Stærkt beskadiget ved

huller, flænger og slid).

Beg. „. .
I

, . er uier faam vm nattma", ib. 233.

På en tilhørende seddel oplyser AM. „Fra lågmanne Vidalin feinged

her i Kaupenhafn. 1715."

1613. AM. 599, 4to. Perg. 22,6 X 16 cm, 26 bl. C. 1600. På det en

gang tidligere benyttede pergament ses mange steder spor af de

oprindelige initialer — og bl. i" endog nogle linjer af den opr.

skrift (Latin) — , ligesom dette også er beskadiget ved storre og

mindre huller. Flere blade mangle nedre margen. Defekt.

Vilhjålms saga sjoås.

Beg. „Hun var ecke porkunwar væn", idet sagaens 1ste

blad mangler, ender „ho|:dingia howwm vilivw".

Herkomst og hist.: Håndskriftet, der ifg. Arne Magnussons oplysning opr.

har været indbundet sammen med AM. 657 c, åto, har han erholdt „fra Joni

Einarsfyne" ; det betegnes i AM.435a,4(o bl. 106'' som „eigi gåmul mem-
brana".

1514. AM. 600 a, 4fo. Pap. 18,8 X 14? cm. 16 bl. 17. årh.

Vilmundar saga vidutan.

Afskriften, der ender „huar peer være", synes ufuldendt;

Arne Magnusson har tilfojet „hier vantar aptan vid".

Benyttelse og heskr.: J. porkelsson. Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh , Kbh. 1888, s. 275.

1516. AM. 600 1), 4to. Pap. 16,6 X 10,4 cm. 24 bl. Skr. 1677 af Jon

Jonsson. Bl. 24 opr. ubeskrevet.

Virgilius saga („LyfFfaga pefs naffn fræga Vni|GILI vtløgd

vr HoUend|fku Anno 167.6." — tallet synes opfrisket).

Herkomst og hist. : Ved sagaens slutning står „Ended (!) \>&nn
\
18. Jiini |

Ano
|

1G77" og navnet „Jon Jonfson". Som ejer af bogen angiver sig bl. 2å en

„Biom f>orallaron".

Benyttelse og beskr. : J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 180.

17. 9. 89.
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1516. AM. 600 c, 4to. Pap. 30,2 X iSs cm. 11 hl. 17. århs sidste halvdel

Bl 5 beskadiget langs ydre margen.

Virgilius saga („Ein pogur Hiftoria ap Virgilio vm hans
|

Lyp og Dauda og ap hans vndarlegum verkum
| sem hann

giorde pyrer Galldra Kunst og Hialp
| Diopulsins").

1517. AM. 600 d, 4to. Pap. 18^ x 15,i cm. 53 hl 17. årh. Skr. (med

undtagelse af hl. 1—6) af Jon Gissursson.

Pontanus saga ok Diocletianus („Af Poxtano Keisaba og

Hans
I

Syne Dyocletiano; og hanws sio Vijfu Mei|ftiirum,

Skiemtelegt ad lefa'').

1518. AM. 601 a, 4to. Pap. 20,s x 16,5 cm. 17 hl C. 1700. ForskeUige

hænder. Bl. 1—é findes marginalia med Arne Magnussons hånd.

Indhold:

1) Bl. 1—4'. „Efnid ur Ormars Rimum".

2) Bl. 4^—6'. „Efned ur RVmum Grims og Hiålmars".

3) Bl. 6^—11. „Efned ur VIfhams Rimum".

4) Bl. 12—17^ „Inntak Rimna af Sigurdi Fornafyni".

Benyttelse og beskr.: 4) Arkiv f. nord. fil. III, 380 (cit. e); J. porkelsson,

Om digtningen på Island i det 15. og 16. årh., Kbh. 1888, s, 143 (cit. e), 149,

155 (dt. d).

1619. AM. 601 b, 4to. Pap. 21,2 X 16,s cm. 10 hl 17. årh. Adskillige

marginalia, tildels med Arne Magnussons hånd.

Indhold:

1) Bl. l-6^ „Saga Ap Hiomu(n)de Gieipfzyne" — „ur

Rununum" tilfojer A. M. En tilsvarende hemærkning er som

rettelse fojet til sagaens efterskrift, der handler om afskriftens

original og citerer sira Magnus i Laufåsi Olafsson.

2) Bl. 6^—10. Bragåa-dlvis Saga („Hie: Biria: Søgu Ap

Bragpa Ølve:'^) — „Utdreiged ur Rimunum af Olver fterka"

A.M.

49
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1520. AM. 601 c, 4fo. Pap. 20 x Jo,« cm. 8 hl 17. århs slutning. Bl.

I*" og 8" erc overldæbcde med uhesJcrevet papir.

„In/7tak oc epne or t>orir8 Håleggs Rymum'' — „Excerpente

Magno Jonæ de Vigur" tilfojer Arne Magnusson.,

Benyttelse og beskr.: Arkiv f. nord. fil. III, 383.

1621. AM. 601 d, 4to. Pajh 21,3 X 16,4 cm. 5 hl. 18. århs heg. Skr. af

Arne Magnusson. Bladene ere beskadigede af fugtighed. Bl.

2" uheskr.

„Innehald t)attar af Skillde
|
Dana konge".

Herkomst og hist.: Til titlen har A. M. fojet „communicerad mier af Ma<^M«e

J. r. fra Leyraa", og på det indskudte bl. 2 meddeles endvidere „l)etta efne

mnn vera diktad af fialfom Magnufe Jonsfyne, er Rimurnar giért hefur,

hvar ur l)etta teked er", hvorefter følger en bemærkning om æventyrskikkelsen
„Raudur Radgiafe".

1622. AM. 602 a, 4to. Pap. 15,^ x 10,^ cm. 7 bl. G. 1700.

Indhold:

1) Bl. 1-6'. „Mar|iallar Saga".

2) Bl. 6'—7. „Kuæde af Salarya".

Benyttelse og beskr.: 1) Isl. pjodsogur II, 424.

1623. AM. 602 b, 4to. Pap. 21ji X 16,b cm. 5 bl. 18. århs beg.

Indhold:

1) Bl. 1—4. „Himinbiaigat Saga".

2) Bl. 6 (særlig hånd med tillæg af A. M.). „Af Val-finnu

Vålu-fegre". Giver hovedindholdet af ceventyret om Val- (eller

Vid-)finna.

Benyttelse og beskr.: J. porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16.

årh., Kbh. 1888, s. 209.

1B24. AM. 602 c, 4to. Pap. 21,i x 16,3 cm. 4 hl. Skr. 1726 af pordur

Magnusson. Bl. 4" uheskr.

„Saga af Finnu forvitru".
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Herkomst og hist.: Ved fortællingens slutning har Arne Magnusson noteret

„|>ordur Magnuffon fkritade |)etta i Kaupenhafn 1726".

Benyttelse og beskr. : Isl. pjodsogur II, 383.

1525. AM. 602 d, 4to. Pajh 20,9 X 16,b cm. 5 bl Skr. 1707.

„Briåms Saga".

Herkomst og hist.: Ved fortællingens slutning har Arne Magnusson noteret

„|>erre rkrékfaga er uppPkrifad epter Hilide Arngrimsdottur i Hvamme
Anno 1707".

Benyttelse og beskr.: Isl. pjodsogur II, 505 (cit. e).





Oplysninger og berigtigelser.

M.ed henvisning til den i kommissionens fortale indeholdte vejledning

til katalogens forståelse fremhæves herved endvidere følgende. Den ydre
anordning belyses yderligere ved O. v. Heinemanns katalog „Die Hand-
schriften der Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbiittel", Wolfb. 1884 ff.,

som i denne henseende har afgivet det nærmeste forbillede. . Medens med
hensyn til håndskrifternes rækkefølge den gamle, fra J6n Olafsson stam-

mende orden er bibeholdt uforandret, vil senere opstået forvirring findes

rettet, ligesom også nogle ændringer i de efterhånden indenfor de enkelte

numre indfi^rte underafdelinger ere foretagne. Af de flere eksemplarer,

hvori Jon Olafssons katalog foreligger, citeres — undertiden under be-

nævnelsen den gamle katalog — i dette arbejde altid det i håndbiblio-

theket opstillede eksemplar (AM. 477, fol.). Uagtet af samlingens hånd-
skrifter ikke få bære en side^^s paginering, fremhæves denne kun i

særlige tilfælde; indbindingen giver forholdsvis sjælden anledning til om-
tale. Medens de i katalogen forekommende islandske personnavne ellers

altid gengives i ren islandsk form, vil man for samlingens stifter (Ami
Magnusson, lat. Arnås Magnæus) finde en undtagelse, idet dennes navn
gennemgående, til forhindring af enhver tvetydighed, skrives Arne Mag-
nusson. I citater fra de pågældende tekster betegnes ved [—] ulæse-

lige ord eller bogstaver, ved (— ) hvad der uden at findes i vedkommende
citat er tilfojet andensteds fra for forståelsens skyld. I gengivelsen af

Arne Magnussons seddelnotitser betegner [—] de anmærkninger, som af

A. M. selv ere fojede til pågældende notits. Forkortelser i de under

„Benyttelse og beskrivelse" citerede skrifter, der samtlige referere sig til

vedkommende håndskrifts indhold, ville vistnok alle være forståelige;

de herunder givne oplysninger ere så vidt muHgt førte ned til tiden for

det pågældende arks trykning (se dateringen på arkenes bagside). Også

de andre anvendte forkortelser behøve næppe nogen forklaring; hvor

ordets sidste bogstav er medtaget i forkortelsen, anvendes ingen prik

ved dettes slutning.

Bortset fra nogle uvæsenlige inkonsekvenser og trykfejl uden reali-

tetsbetydning vil følgende være at berigtige:

9i porkelsson læs porlåkason
13'* pordarson læs pordarson



146 Tospaltet, læs 3 bl. Tospaltet.

22* wrebeeck læs wreberck
22'^ tilfoj Omtcdt i Suhms Nye Samlinger IV, 2, s. 107.

22h 1172 1209 læs 1172—1209
24? tilfoj Facsim. hos Konnecke, Bilderatlas zur Gesch- der deutschen

Nationallitt., Marburg 1886

39' Olafs læs Olafs
53« 2 læs 13
53*° framkemd (!) læs framkemd
66''' tilfoj Arkiv for nord. Filol I, «. 47.

ee'^' tilfBj Norsk hist. Tidsskr. II, 5 (1886), s 372.

95i4 -drapa læs -kvi9a

95i Olkofra læs Olkofra
112' Vemundar læs Vémundar
121*'^ Ljotsvetninga læs Ljbsvetninga

142"^ og 8 Orvarodds læs Orvar-Odds
176'*' harQraSa læs liarQråSa

178' anwoterud læs annoterad
188^ forkellige læs forskellige

194*' tilfoj F. Johannæi Hist. eccl. Isl. I, 584;
195** ældre læs nedre

21(F* tilfoj ved linjens beg. b.

214'* og 5 med O. Worms hånd udgår.

215*' påtegning læs egenhændige påtegning

2159 Scemundur læs Sætnundar

2I85 tog læs tok
219^ S læs 6 (?)

2264 SkallhoUtz læs Skalholltz
231*''

i Fliotzhverfe læs Fliotzhverfe

236* syn læs syne
248i2 fortsatsbladets læs forsatsblade t.s

251 1 samtlige læs næsten alle (enkelte Danske)
291*» tilfb) F. R. Friis, Disciplene i Sorø Skole 1586—1623, Kbh. 1879.

295*' PHILiPPPO læs PHILIPPO
357* a læs af

419* a læs af
425)6—15 ere ladte ufuldendte læs ende defekt; efter bl.l28ogl29 lakune.

432*" ausg. læs herausgeg.

453*'' 5 bl. læs 6 bl.

4592 meddeles læs meddeler
474' Inddold læs Indhold

5126 243 bl. incl. 16^' læs 242 bl.

513* 86 bl. læs 87 bl. incl. 10^^ samt adsk. sedler,

5179 96 bl. læs 101 bl.

6178 366 bl. læs 267 bl.

524** læs brev-koncepter^
563** Erlendssons læs præst Olafssons fra Lambavatn
604"* sognr læs sogur

QlBi seddel læs seddel



616^ hånd læs hånd. •

662* Stud læs Stud.
..

657i6 Onundar læs Onundar
687^" tilfoj til 10) T. Sundby, Br. Latinos Lævned og Skrifter, Ehh. 1869.

724i Bagsiden læs Forsiden

Ifølge den ved beskrivelsen af håndskrifterne af Egils sagaSkalla-
grlmssonar fulgte fremgangsmåde burde være tilfojet ved

AM. 128, fol: indeJi. Hofu91ausn og 1ste vers af Sonatorrek.
— 132, — — 1ste vers af Sonatorrek.
— 146, — — ArinbjarnarkviSa o^f 1ste vers afSonatorrek.
— 168, — — Hofu91ausn og 1ste vers af Sonatorrek.

AM. 325 VIII 1, 4to og 325 IX 2, 4to tilhøre utvivlsomt en og
samme membran.

Kr. K.
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<i38. AM. 480, fol. (Mndhihl). Fap 36,3 X J23,s cm. Pag. 1—G4 + fo^.

I— II. Skr. 1887 af cand. mag. Pdlmi Pdlsson.

„jslenzk frumbréfaskrå.
|
Additamenta Amamagnæana

|

fascic. LXV—LXXII".
En af afd. arkivar Jon Sigurdsson udarbejdet registrant

over den AMske samlings otte første tillægsfascikler af islandske

pergamentsdiplomer, afskrevet efter J. S.s egenhændige original i

hans samling i Reykjavik (nr 72.^ fol.).

639. AM. 481, fol. (liåndhihl). Pap. 31b X 31 cm. 167 hl. 18. århs sidste

Jtalvdel. Hist og her senere rettelser.

„Catalogus | Dipiomatum Norvejgicorum
[

in Bibliotheca Le-

gati Magnæani.
|
B. C. Sandvig concinnavit".

Omfatter samtlige norske pergamentsdiplomer fase. I— C.

Hovedsagelig affattet på Dansk.

640. AM. 482, fol. (håndhibl). Pap. 33,? X J2I5 cm. Pag. (mindre regel-

mæssig) 1—163. C. 1731. Skr. af Jon Olafsson fra Grunnavik.

'Catalogus Eller Regifter over alle de Danfke gamle Brever .

.

(paa Pergament) . . udi Asfefsor Arnås Magnusfens efterladte .

.

Bibliothec'.

Indbefatter foruden danske pergamentsdiplomer fase. 1—65

[fase. 66 er en senere til Herlufsholm skole afleveret codexj

Zwerinensia fase. 67—76 (hvoraf den sidste på papir) — en

fortegnelse over latinsk-tyske diplomer, som nu ikke findes i sam-

lingen.

På titelbladet angiver Jon Olafsson sig som forfatter ikke alene til

denne regiatrant, men også til katalogerne over 1) A. M.8 hihliothek, 2) de

islandske pergamentsbreve, 3) de norske pergamentsbrcve, hvilke fortegnelser

alle synes at vare affattede året efter Arne Magnussons død.

641. AM. AH^, M. (håndbipL). Pap. 43,4X27,5 cm. (i ubeskåren tilstand).

10 hl. 18. århs sidste halvdel.

„Diplomata
|
ad

|
Ducatum Zwerinenfem j

et vicinas regiones
|

pertinentia
|
ab anno |

1287 ad 1532". Fase. 1-6.
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Bl 10^ indeholdtr følgende påskrifter „Ovenitaaende Paaledes rigtig

afleveret til Legati Mag|neani Diplom-Samling. Kiobenhavn d. 15de

julii 1782
I
J Erichsen" og „Efter kongelige allernaadiglbe Resolution

gennem det Danfke Cancellie haver underteg|nede modtaget foranforte

Documenter for
|
at vorde udleverte til den Storhertugelige Mechlen -

burg Zwerinfke Regering. Kiobenhavn den
| den (sål.) 19 Julii 1817.

G. Thorkelin".

Sml Jahrbucher des Vereins f. meklenhurgische Gcschichte u. Alter-

thumsknnde XXVII, s. 84—112, særlig 8. 100—104 (Schwtrin 1862).

642. AM. 484, fol. (håndbihl). Pap. 43,4 X 27,3 cm. (i ubeskåren tilstand).

4 hl. 18. århs sidste halvdel.

'Roskildensia. fase. 1 St. Agnete klosters breve, fase. 2

St. Marie klosters breve, fase. 3 Varia'.

Nederst bl 4^ er noteret „Ovenftaaende faaledes rigtigt afleveret til

Legati ( Magneani Diplom-Samling. Kiobenh: d. 15de julii 1782.
|

J. Erichsen".

643. AM. 485, fol. (håndbihl). Pap. 34,8 X 21,8 cm. Pag. 1—202. 19. årh.

Skr, af daværende stipendiar K. Gislason.

„CATALOGUS
|
ARNÆ MAGNÆI

|
DIPLOMATUM

|
DANICORUM''

(rygtitel).

Omfatter samlingens danske pergamentsdiplomer fase.

I—LXV. Affuttet efter diplomernes sprog på Dansk eller Latin.

Et udkast hertil, med daværende stipendiar Jon Sigurdssons

hånd, haves.

(O
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